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Abstract

The striving of the economic institutions in the modern world to adopt the modern
methods and techniques based on human competencies in the field of management is
necessary to continue and develop in the context of the challenges imposed by the knowledge
economy ,which was adopted by the Algerian state in the economic sector for the cement
industry as a strategy to diversify exports outside the hydrocarbons sector by granting them
support and facilities, which contributed to the development of the sector from independence
to 2016, this sector is the cornerstone for meeting the needs of the national market and the
construction of infrastructure and housing, and is active in the Arab markets and striving to
sweep the world markets, so the objective of this study is to identify the reality of change
management in one of the most important facilities of the East Cement Complex, the
economic establishment of the AinTouta Cement (Batna) to find out the stages of its
development and the prospects of developing it in light of the knowledge economy by focusing
on the contributions of the dimensions of change management.

In order to address the subject of the study an inductive method and the deductive
approach is adopted, while the questionnaire was distributed to 92 cadres according to the
method of stratified random sample as a main tool to collect data on the variables of the
study, while the number of analyzablequestionnaires was 83

The results of the statistical analysis of the axes of the questionnaire, based on the spss
program, reached a number of results, the most important of which are the test of hypotheses
which confirm the contribution of the change management in the development of the Algerian
establishment in  present and future in an environment governed by the knowledge economy,
change in culture, change in technology, change in work methods, while the dimensions of
change in strategy and change in human competencies did not prove their obvious
contribution to the development of the establishment, despite the importance of the two
elements in managing change in its industrial field and specifically in the cement industry.
The study also found that there are no statistically significant differences in the extent of the
contribution of the Change management to its dimensions in the development of the Algerian
establishment due to the variables (gender, number of courses, number of training courses).
The quantitative analysis of the study also concluded that there are statistically significant
differences in the development of the Algerian establishment are due to the variables (age,
academic qualification, functional duty).

Key words: change management, change in culture, change in technology, change in
working methods, change management matrix, knowledge competition, development of
Algerian enterprise.



Résumé

Les entreprises de renommée mondiale ont un point commun ; c'est le management
moderne qui englobe toutes les fonctionnalités d'une gestion basée sur l'information.C’estce
qu'on appellele management du changement ou la conduite du changement  pour suivre le.
progres mondial. Dans notre étude on a pris l'exemple de la production et distribution du
cément en Algérie ou on a trouvé une importanteoccasion pour analyserla gestion de ce
secteur en évaluant sa capacité de s'adapter au changement et  l'évolution de l'environnement
Par la modification périodique basée sur l'apprentissage. Notre but est de promouvoir ce
secteur pouratteindre sa performance maximale et par conséquentcouvrir la demande
nationaleet permettrel’exportationdans les prochaines étapes.

Nous avons adopté plusieurs méthodes pour mener notre étude.  Au début  on s’estbasé
sur l’induction et l’extrapolation,par la suite on a distribué 92 questionnaires. 83 d’entre eux
sont valides pour l’analyse statistique. Les personnes  inclues dans notre étude ont été
choisies  par hasard en respectant les différentes catégories du personnel.

Les résultats principaux de notre étude basés sur le programme statistique SPSSontété  la
confirmation de certaines hypothèses ; l’aspect de l’évolutiondu concept du management
duchangement,  le changement de la culture,de la technologie ont un effet positif et
significatif sur l'évolution organisationnelle de l'entreprise.  Par contre le changement
stratégique ainsi que le changement de ressources humaines n'ont pas un effet significatif sur
cette évolution. Les résultats secondaires sont ; l'absence d'une différence significative entre
les réponses des différentes classes socioprofessionnelles ; (sexe, nombre de
formationsacadémiques. nombre de formationsprofessionnelles) par contre il a une différence
dans leurs réponses; (Age,  responsabilité occupée,  niveau éducatif ou académique).

Mots clés : le management du changement,  le changement de culture, le changement
dans la méthode de travail, le changement stratégique,  le changement technologique, la
matrice du management du changement, La compétition d'information. L'évolution de
l'entreprise algérienne.
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دإرة إلتغيري: إملفاهمي وإلتطورإت يف ظل  إ 
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 فةالفصل األول: إدارة التغيير: المفاىيم والتطورات في ظل إقتصاد المعر 

  

 مقدمة الفصل.

 ،لتسهيل أداء ادلهاـ بكفاءة كفعالية احتياجاهتايعد كقوؼ ادلنشأة على إمكانياهتا الداخلية من نقاط قوة تليب 
 استخداـ يف ركنةادلحتمية تطوير ادلعارؼ ك ، الزمن قيد يف ظل كاستدامتهازايا التنافسية كمساعلتها يف خلق ادل

، يف حُت تعيق نقاط الضعف تقدمها ما يستوجب الوقوؼ عليها كالقضاء على أسباهبا، األساليب اإلدارية احلديثة
بيئة األعماؿ من تطورات كتغَتات سريعة يف   يف ظل ما تفرضو كالتحديات اليت تعيشها ادلنشأة ألف الضغوطات

حلققت ادلنشأة تغَتا ضلو  استغالذلالو مت  تشكل فرص بديلة ح العديد من الفرص اإلغلابيةكافة اجملاالت يطر 
 زبلق العديد من العراقيل ربوؿ دكف تطورىا بل كقد تصل هبا إىل الزكاؿ.ت هتديداكما ؽلكن أف تشكل ،  األفضل

دلتطلبات رلتمع ادلعرفة كفقا  االستجابةلتعترب عملية التغيَت أمر حتميا يف ظل زلاكلة ادلنشأة العمل على 
كالدراسات عنو مؤخرا إلدلامو بالعديد من األساليب اإلدارية ادلعتمدة على  ألسلوب إدارم متميز كثر احلديث

ىو" إدارة التغيَت" الذم يقود ادلنشأة ضلو ك  أال، الثقافة كتكامل ادلصاحل، التقنية احلديثة، العنصر البشرم، ادلعرفة
كالوصوؿ هبا إىل بناء رلتمع  ُت العاملُت كيقود ادلوارد البشرية ضلو التميز كالريادة يف أداء األعماؿربقيق اجلودة كسبك

 معريف.

، كلقد تعددت الدراسات كتقاربت ادلصطلحات يف ادلفهـو كتباعدت يف التطبيق كتطابقت يف اذلدؼ
 :  ما يل لنحاكؿ الوقوؼ على بعض ادلصطلحات اليت تداخلت كمصطلح إدارة التغيَت يف

" إستجابة كنتيجة طبيعية للحراؾ كالنمو الذم ػلدث يف منظمات األعماؿ كالقدرة : يعرؼ التغيَت على أنو
 1كاإلستجابة كىو احلالة الطبيعية يف حياة الفرد كادلنظمات." على التكيف

ادلتعلقة بالتغيَت كاليت  " اإلستخداـ ادلنظم للمعرفة كاألدكات كادلوارد: يف حُت تعرؼ إدارة التغيَت على أهنا
 2تضمن للمنظمة القدرة على ربقيق إسًتاذبية األعماؿ."

كيعرؼ التغيَت التنظيم  على أنو" تغَت موجب مقصود كىادؼ ككاع  يسعى لتحقيق التكيف البيئ  
 3الداخل  كاخلارج  دبا يضمن اإلنتقاؿ إىل حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل ادلشكالت."

   

                                                           
 .31، ص. 2013األردف،  ،إثراء للنشر كالتوزيع، إدارة التغيير والتطويرأمحد إمساعيل ادلعاين كأخركف،  1
 .31نفس ادلرجع السابق، ص. 2
 .339، ص. 2008األردف،  ،إثراء للنشر كالتوزيع، السلوك التنظيمي مفاىيم معاصرةخيضر كاظم محود الفرػلات كآخركف،  3
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كاإلذباىات كالقيم ككذا  عرؼ التطوير التنظيم  على أنو" إسًتاذبية متطورة للتعليم تستهدؼ تغيَت العقائدبينما    
 1اذلياكل التنظيمية لتتناسب مع اإلحتياجات اجلديدة."

إسًتاذبية تدخل شاملة تعتمد على جهد منظم يهدؼ إىل إحداث " : كتعرؼ التنمية اإلدارية على أهنا
ُت كفاءة كفعالية اجلهات اإلدارية لتطوير مقدرهتا على التجديد كالتالـؤ مع ادلتغَتات التغيَت بغية ربس

 2"إقتصادية.-تشريعية-سياسية-علمية-السريعة"تقنية

" اجلهد الذم يهدؼ إىل إدخاؿ تغيَتات أساسية يف األنظمة : يف حُت التطوير اإلدارم يعرؼ على أنو
ة كتطوير العنصر البشرم كإستخداـ التقنيات احلديثة لتحسُت األداء كربقيق اإلدارية العامة كيف اذلياكل التنظيمي

 3األىداؼ بكفاءة كفعالية." 

يف حُت ، ىو اإلستجابة لألحداث اليومية اليت تطرحها بيئة األعماؿ العادليةكعليو إذا كانت عملية التغيَت 
تغيَتىا لتتماشى كالطرح ادلتجدد لبيئة األعماؿ  دراسة السلوكيات كالقيم كالعمل علىالتطوير التنظيم  يركز على 

ليعد التغيَت مشكلتا بذلك تغيَتا جذريا يف ادلعتقدات السائدة لبناء ثقافة التغيَت تساىم يف خلق رلتمع معريف، 
إدارم مستخدـ دلواجهة تغَتت البيئة اخلارجية من خالؿ حل ادلشاكل اليت تطرحها كمعاجلة  التنظيم  أسلوب

لتقـو التنمية اإلدارية ، لى ادلستول التنظيم  خللق جو عمل يسمح بالتكيف كإستمرار نشاط ادلنشأةالصراع ع
كضع إطار شامل للتغَتات أك ليهدؼ التطوير اإلدارم إىل ، على تنمية ادلشاريع اإلدارية دبا ػلقق الكفاءة كالفعالية

ل، يف ادلوارد البشرية، كيف التقنيات احلديثة دبا ما يصطلح عليو بالتغيَت اجلذرم كالذم يشمل التغيَت يف اذليك
ى  ادلنهج ادلتكامل كادلتميز لضماف تكامل األىداؼ بُت لتكوف إدارة التغيَت  يساىم يف ربقيق الكفاءة كالفعالية،

ملية إمكانياهتا كىو ما يؤدم إىل إستغالؿ الفرص كظلوىا بإذباه إغلايب من خالؿ إتباعها دلسار عادلوارد البشرية ك 
  .ادلنشأة لتشمل إدارة التغيَت بذلك جل ادلصطلحات السابقة الذكر التغيَت،

 

 

                                                           
 .55، ص.2005اجلزائر ،  ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اإلدارة وعملية إتخاذ القرارمجاؿ الدين لعويسات،  1
 ،r=0 Http: //www.m.ahewar.org/s.asp !aid&:نقال عن ،05/01/2006الصادر بتاريخ: ،التنمية اإلدارية كاإلصالح اإلدارم عبد الرمحن تيشورم، 2

 (.25/11/2014اإلطالع )تاريخ 
 ق. 11/03/1424عبد اهلل بن زلمد السبيل، التطوير اإلدارم كاحلكومة اإللكًتكنية، حبث مقدـ لندكة احلكومة اإللكًتكنية، ادلملكة العربية السعودية،  3
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 ىو لنجد أف ادلفاىيم كادلصطلحات تباعدت أك تقاربت فإف طرؽ تطبيقها كإغلاد ادلوارد كالكفاءات لذلك     
ادلوارد البشرية القادرة على التعامل ظهور التقنية احلديثة كالبحث عن خاصة مع  ،زلور العملية اإلدارية يف ادلنشأة

مع ىذه التقنية أك اليت سبتلك القدرة على اإلبداع، لتتحوؿ ادلنشأة تدرغليا من الدفاع ألجل البقاء كالتكيف مع 
التغيَتات العادلية إىل القدرة على إحداث التغيَت إلمتالكها لسمات التنافس ادلعريف، كالتأثَت يف احمليط من خالؿ 

التطرؽ إىل أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بالتغيَت كإدارة التغيَت مت كمن خالؿ ىذا الفصل ، ها لتقنيات إدارة التغيَتإستخدام
كما يربطها بغَتىا من ادلفاىيم احلديثة يف اإلدارة كتطوراهتا يف ظل اإلقتصاد ادلعريف من خالؿ أربعة مباحث 

 : أساسية ى  كالتايل

 غيَت.دلاذا إدارة الت: ادلبحث األكؿ

 مدخل إىل إدارة التغيَت.: ادلبحث الثاين

 ظلاذج إدارة التغيَت.: ادلبحث الثالث

 إدارة التغيَت كإقتصاد ادلعرفة.: ادلبحث الرابع
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 المبحث األول: لماذا إدارة التغيير. 

ذبعلو يتأثر بالتغَتات لتختلف معها رغباهتم كتوجهاهتم كفقا جلدكؿ زمٍت تصرفات كسلوكيات األفراد زبتلف 
التقنية احلديثة خاصة التطورات اليت ، اإلقتصادية السياسية، ،اإلجتماعيةاحلاصلة يف زليطو يف سلتلف رلاالهتا 

كاليت تطرحها سلتلف األنظمة تزامنا مع فتح اجملاؿ لإلستثمار  ،أنظمة ادلعلومات ،المست اجملاؿ التكنولوج 
ل العائل  التشارك  إىل منشآت مصغرة كمنها إىل شركات عابرة للقارات، كلتنقل كتطور اجملتمعات لتنتقل من العم

من نظاـ تسيَتم إىل نظاـ تسيَتم أخر حسب التوجو السياس  الذم تتبعو الدكؿ، لتحدث التغَتات على 
 .شكلت ثركة يف مجيع ادليادينادلستول الكل  كعلى ادلستول اجلزئ  تطورات 

 التغيير.دوافع : المطلب األول

ادلؤسسة( إشكالية لدل ادلنشأة يف ظل ما تفرضو بيئة األعماؿ من ، ) احمليط، الكفاءة(، تطرح الثنائية )ادلركنة
كزلاكلة ادلنشأة إزباذ القرارات السريعة السليمة لإلستفادة من الفرص نظرا لتحديات كاقع ، ظركؼ عدـ التأكد
على  ليعد إعتماد ادلنشأة، ص الوقت ادلستغرؽ يف إصلاز ادلهاـالذم تعايشو ادلنشأة لتقلي التقنيات احلديثة
 كمنو دفع ادلنشأة للتقدـ كاإلستمرار. القدرة على اإلبداع كاإلبتكار اإلمتالكه الكفاءات البشرية

 بيئة األعمال.و  المنشأة: أوال

داللة على 1835سنة  "Environnent"" أكؿ من إستخدـ مصطلح  S.Theliere "يعد العامل الفرنس  
 من اإلنسافب ػليط أم أنو كلما، احمليط الذم تعيش فيو الكائنات احلية مبينا تلك الرابطة القوية بُت الكائنات

ا فيه يؤثر كاليت هاكادلي كالصخور حية غَت عضوية غَت كمكوناتاف كاحليو  النباتات: مثل حية عضويةات مكون
 "The Lake as Amicrocosm"بكتابة مقالة بعنواف1986سنة  "Forbs"، ليقـو العامل1هبا كيتأثر اإلنساف

أشار إىل العناصر ادلؤثرة يف احلياة البحرية كاليت تؤثر على العناصر احلية األخرل، ليتم التوسع يف مفهـو  حيث
لتليها فيما بعد  ليشمل الكائنات احلية كزليطها، "Tanseleyعلى يد العامل" 1935،1939البيئة أكثر سنة 

يف رلاؿ علم " Odum"ك" Lindemanالعديد من ادلقاالت كالكتب لكن أكثرىا تأثَتا كاف على يد كل من"
 2البيئة.

                                                           
 .280، ص. 2010 ،، عمافكالتوزيعدار أسامة للنشر  ،اإلدارة الفندقية والسياحيةعبد الكرًن حافظ،  1
: قسم علـو احلياة، جامعة بابل للبنات، 2  .01،ص.2012العراؽ،  جاسم زلمد سلطاف الشمرم، زلاضرة حوؿ النظاـ البيئ ، كلية العلـو
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 كاالجتماعية الطبيعية النظم رلموعة" :السويد يف      عاـ البيئة  عن ادلتحدة لألمم الدكيل ادلؤسبرها كيعرف
 .1نشاطهم" فيها كيؤدكف زادىما منه يستمدكف كاليت، األخرل كالكائنات اإلنساف فيها يعيش اليت كالثقافية

للقول ادلؤثرة على أداء ادلنظمة لكوف البيئة اخلارجية تشمل على البيئة العامة كالبيئة  ك"تشَت البيئة اخلارجية
 2احملددة كاليت ذلا تأثَت مباشر على قرارات ادلدريُت كاإلجراءات ذات الصلة ادلباشرة لتحقيق أىداؼ ادلنظمة." 

لجأ إىل التكيف كالتجاكب تف، تفاعل معهااحلية كت اتإذف ى  رلموع التغَتات اليت تؤثر يف الكائن البيئة 
على إغلاد احللوؿ كالتغيَت للتأثَت يف البيئة احمليطة دبا يتناسب  العملأك  ،كتأدية سلتلف األنشطة كفقا لقيودىا

 كالوضع القائم.

، ...(،تكنولوجية، إقتصادية، ادلنشأة تتأثر بادلتغَتات العامة) سياسية: تحليل البيئة الخارجية والداخلية - أ
، منافسُت، يف حُت ادلتغَتات اخلاصة) موردين، كاليت يصعب التحكم هبا كالتأثَت عليها حبكم مشوليتها على الكل

لى ربليل بيئتها ؽلكن للمنشأة التأثَت فيها بنسب متفاكتة لذا يعد لزاما على ادلنشأة العمل ع ، ...(، كسطاء
 3: حيث يسمح ربليل البيئة اخلارجية دبا يل ، اخلارجية كالداخلية

توفَت ادلعلومات الضركرية لتحليلها كتوجيهها يف مصلحة التسيَت اجليد ألنشطة ادلنشأة شرط أف تكوف  -
 ىذه ادلعلومات صحيحة.

 صياغة األىداؼ كاليت زبضع لدراسة البيئة اخلارجية لغرض تعديلها. -
صياغة إسًتاذبية ادلوارد حيث يساعد فهم ادلتغَتات البيئية ادلختلفة يف بياف ادلوارد ادلتاحة ككيفية اإلستفادة  -
 منها.

توسيع النطاؽ ادلتاح أماـ ادلنشأة أين تسهم دراسات البيئة يف ربديد نطاؽ السوؽ ادلرتقب كرلاؿ  -
ود ادلفركضة على ادلنشأة القي ،ظركؼ التوزيع، دماتادلعامالت ادلتاحة أمامها سواء تعلق األمر بالسلع أك اخل

 قانونا.
كما أهنا تساعد ،  دراسات البيئة يف بياف أظلاط السلوؾ اإلنتاج  كاإلستهالك  لألفراد كاجملتمعات مساعلة -

 كربديد ادلخاطر اليت غلب ذبنبها.، يف صياغة رسالة ادلنشأة كرلاؿ عملها

                                                           
العدد الثالث  ، سوريا،مجلة جامعة دمشق، "ميدانية يف زلافظة دمشق(كاقع ادلفاىيم الًتبوية البيئة يف مناىج الًتبية اإلسالمية) دراسة "عارؼ أسعد مجعة،  1

 .901، ص.2011، (27جمللد )كالرابع
2
Stephen Robbins and Mary, Coulter Management, prentice-hall.inc, New Jersey, 2002, p.23. 

 . 41ص. ،2007، كرقلة، العدد اخلامس،مجلة الباحث،"اإلسًتاذبيةأثر ربليل البيئة اخلارجية كالداخلية يف صياغة "الطيب داكدم،  3  
 



 فةالفصل األول: إدارة التغيير: المفاىيم والتطورات في ظل إقتصاد المعر 

  

لتواكب  ة يساىم يف الوقوؼ على نقاط القوة كالضعف كتعديليهايف حُت صلد أف ربليل البيئة الداخلي
كاليت تتطلب من ادلنشأة توفَت ، كمتطلبات البيئة اخلارجية كاإلستفادة من مجيع الفرص ادلطركحة متغَتات التسيَت
 ادلؤىلة كالقادرة على اإلبداع يف ظل كجود عالقات جيدة يسودىا التعاكف. ادلوارد البشرية

من خالؿ اإلعتماد على ىيئات الرقابة كالتدقيق الداخل  ادلتوفرة كيعد الوقوؼ على ربليل البيئة الداخلية 
ادلدرجة يف اذليكل التنظيم  كاليت من مهامها ربديد نقاط القوة كنقاط الضعف دبا يسمح من إدراج خطة عمل 

تطوير ادلنشأة، كالعمل على معاجلة نقاط الضعف  قائمة على تعزيز نقاط القوة بطريقة تؤثرا إغلابيا على يف مسار
لتفادم الوقوع يف األخطاء كمعاجلو اإلضلرافات، كىذه اخلطة ال ؽلكن تطبيقها على أرض الواقع إال بتوفر ادلوارد 

جددة ادلتزلاكلة لتدارؾ ادلتغَتات  اليت سبتاز حبالة عدـ التأكد متطلبات البيئة اخلارجيةالبشرية الكفؤة اليت تراع  
كىو ما يفرض على ادلنشأة ، كاحلفاظ على احلصة السوقية كتوسيعها كاإلستفادة من تكلفة الفرصة البديلة، بسرعة

 منهج ضلو تبٍتلذا التوجو ، لتغَتات بيئة األعماؿإتباع األساليب احلديثة يف التسيَت لتصبح أكثر مركنة كإستجابة 
 تطورات اليومية.ؽلكن ادلنشأة من التكيف مع الإدارة التغيَت 

، اجملتمع، تتعدد كزبتلف األسباب اليت تدفع الفرد: األسباب الداخلية والخارجية الدافعة للتغيير - ب
، رأس ماذلا، حجمها، كزبتلف األسباب الدافعية للتغيَت من منشأة ألخرل حسب نشاطها، ادلنشأة ضلو التغيَت

كمن بُت األسباب الدكافع ادلؤدية إلحداث التغيَت،  من اخلارجيةكتعد متغَتات التسيَت كضغوط البيئة ، إمكانياهتا
 1: اليت تقود ادلنشأة للتغيَت نذكر

 لتتماشى  تغيَت األنظمة كالتعليمات، أسباب التغَت يف ادلنشأة قد تكوف من بُت: األسباب الداخلية
كما يعد ،  باح كإرتفاع التكاليفاض األر فإطل، إطلفاض مستول األداء، كالتطورات احلاصلة كللحفاظ على ادلوارد

 إرتفاع معدؿ دكراف العمالة كإطلفاض معنوياهتم مؤشر ضركرم للقياـ بعملية التغيَت.
 قد ترجع أىم ىذه األسباب إىل العوامل السياسية ادلتمثلة يف إصدار التشريعات : األسباب الخارجية

 ادلنشأة على إحداث التغيَت لإلستفادة من مجلة القراراتربديد األسعار لتعمل ، اإلعانة، خاصة ما تعلق بالضريبة
كالعمالء كادلوردين أيضا تدفع ادلنشأة ضلو إحداث التغَت عن طريق تعديل طرؽ  ادلنافسُت، كتوجهيها لصاحلها

كال بد أف تكوف حجم التغَتات تتناسب ، تطوير القدرة على التفاكض، تطوير ادلهارات اإلتصالية، تقدًن اخلدمة
 كؽلكن تلخيص األسباب الدافعة لعملية التغيَت يف الشكل التايل.، جم الظركؼ اإلقتصاديةكح
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 (: دافعية التغيير02شكل رقم)

 

 

 

 
 .من إعداد الطالبةالمصدر:              

 التغيَت اليت تفرضها الضغوطات اخلارجية لبيئة األعماؿإف عملية "Michael hannanك يف ىذا اإلطار تؤكد"
لذا ال بد من التعلم كالقياـ بعمليات التنبؤ الالزمة دلواجهة التحديات كالسيطرة ، ؽلكن أف تعرض ادلنشأة للخطر

  1.على األزمات

 .ظهور نظم المعلومات اإلدارية: ثانيا

دلدة من الزمن يف التنظيم اإلدارم دلختلف قطاعات الدكلة بعدما ساد اإلعتماد على نظاـ التوثيق الورق       
كما نتج عنها من تراكم ادلعلومات اليت ربتاج كقت كبَتا لتصنيفها كمعاجلتها كإزباذ القرارات، إضافة إىل إمكانية 
دة تلف أك ضياع بعض الوثائق ادلهمة كىو ما أدل إىل تعقد األنشطة اإلدارية، ما جعل التوجو ضلو ربسُت جو 

العمل اإلدارم دبا يكفل الكفاءة كالفعالية يف أداء الوظائف كمنو إزباذ قرارات سليمة تعتمد على نظم ادلعلومات، 
 : كيعرؼ نظاـ ادلعلومات على أنو

فه  تقدـ ، مت تصميمو لدعم العمليات كاإلدارة ككظائف قرارات ادلنشأة، " نظاـ قائم على احلاسوب  -
 2القرار."الدعم ادلعلومايت لصناع 

"تفاعل رلموعة من ادلوارد ادلختلفة من األشخاص كالبيانات كالعمليات كتكنولوجيا ادلعلومات لتطوير  -
 3كربسُت األداء كدعم إحتياجات متخذم القرار بإمدادىم بادلعلومات يف الوقت ادلناسب."

 

                                                           
1
M. Hannan, Organization Behavior Management, Princeton University, Paris, 2007, p.03. 

2
 A.Ramesh and P.K.Sachdeva, Establishing a Management Information System, Issued on        Voir le line 

url : Http: //www.fdo_org/docrcp/w58302/w5830eok.htm,Browsing History, Récupéré le              , p02. 
جامعة بسكرة، العدد  ،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، "ادلوارد البشرية يف تقييم أداء ادلوارد البشرية دكر نظاـ معلومات إدارة"زكاكم صورية كتوم  ميلود، 3

 .03السابع،ص.

 تغير توجهات األفراد

متطلبات التقنيات الحديثة و التغير في 
 سوق العمل

 واإلقتصادية السياسية تغير األنظمة 
 المنشأة

تحديد الهدف اإلستراتيجي / 
 واألىداف الفرعية.

 تحديد معايير تقييم األداء./ 
ح القانون الداخلي واللوائ/ 

 التنظيمية.
تحديد المركز المالي ونتيجة / 

 النشاط دوريا.
 

 

متغيرات 
 داخلية
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ع البيانات إلستخدامها "نظاـ من األفراد كادلعدات كاإلجراءات كادلستندات ككسائل اإلتصاؿ الذم غلم -
 1يف التخطيط كادلوازنات التخطيطية كيف احملاسبة كالرقابة كغَتىا من األعماؿ اإلدارية." 

للوصوؿ إىل  كزبزينها مجيع أقساـ ادلنشأة كمعاجلتهاالواردة من  نظاـ ادلعلومات إذف نظاـ يعٌت جبمع البيانات 
 معلومات مفيدة تسمح بإزباذ القرارات. 

 (: نظم المعلومات03شكل رقم )

 .15ص. 2010السعودية،  ،ادلنشورات اجلامعية ،نظم المعلومات اإلدارية: زلمد بن أمحد السديرم، المصدر        

، تصنيف، مجعمدخالت النظاـ ادلتمثلة يف صلد أف عملية ، نظم ادلعلوماتادلتضمن  (03من الشكل رقم) 
احلصوؿ  بواسطة احلاسوب شلا يساىم يفمعاجلة البيانات كإسًتجاعها  البيانات كمرحلة أكىل تليها عملية ربليل

أف إستخداـ اآلالت الرقمية احلديثة إال ، إزباذ القراراتتف  بأغراض  معلومات مفيدة على سلرجات يف شكل
ربمل العديد من ادلزايا أعلها ما تعلق بإدارة الوقت كتقليل اجلهد اليدكم ما يسمح بالتفكَت يف رلاالت من شأهنا 

النمو اذلائل للمعلومات يف أشكاذلا الرقمية كالذم يعد  لنجد من جهة ثانية، من جهة أف ذبلب عائدا للمنشأة
كىو ما يفرض على ادلنشأة تبٍت إستخداـ التقنية ، لة تلف ادلعلومات الرقمية أك التعرض للقرصنةربديا خطَتا لسهو 

 كتدريب ادلوارد البشرية إلستخدامها.احلديثة 

 

 

                                                           
 .51اإلسكندرية ، )د.ت.ف( ، ص. ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، إقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية واإلداريةصالح الدين عبد ادلنعم مبارؾ، 1

 مراقبة عمل النظاـ

 زبزين البيانات

 معالجة البيانات سلرجات النظاـ )ادلعلومات( مدخالت النظاـ) ادلوارد(
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أهنا تؤثر على القطاعات  2005سنة  "Martin"حيث يرل  كعليو يؤثر نظاـ ادلعلومات على بيئة العمل
ككذا زيادة اجملاؿ اجلغرايف لألسواؽ الذم ، ادلركنة يف اإلستخداـ، ادلختلفة من خالؿ شكل ادلنتجات أك اخلدمات

بأف ظركؼ السوؽ كادلنافسة الدكلية  2006سنة  "Daud and Kamsinيف حُت بُت"، تعمل فيو ادلؤسسات
زيادة ، كاإلستجابة السريعة  للمنشآتليت بدكرىا تصف ادلزايا اإلسًتاذبية زادت من أعلية نظم ادلعلومات كا

نظم ادلعلومات بأهنا تؤدم إىل زيادة كفاءة التنسيق بُت  "Pasini"يف حُت كصف، الكفاءة كالفاعلية يف العمل
 1الفركع يف ادلنشأة كالتفاعل بُت سلتلف أطرافها. 

معاجلة البيانات كىو نظاـ ركتيٍت ؼلتص دبعاجلة ادلعامالت  كما صلد أف نظاـ ادلعلومات يقسم إىل نظم
كيعتمد على عملية إدخاؿ البيانات يف ملفات كيتم زبزين ىذه ادللفات كربديثها أثناء ، التجارية كحفظ السجالت

 كما يعاب على ىذا النوع من نظم ادلعلومات أهنا غَت مرنة كال تواكب تغَتات بيئة، ركتينيةمعاجلة عمليات 
أما النوع األخر من نظم ادلعلومات ىو نظم ادلعلومات اإلدارية كاليت أستحدث دلواجهة الطلب على ، األعماؿ

ادلتوفرة لدل  ادلعلومات الكثَتة من قبل الرؤساء كؽلكن ذلذا النظاـ القياـ بعمليات التنبؤ كاإلستفادة من ادلهارات
 : كيعرؼ نظاـ ادلعلومات اإلدارية على أنو،2ربتاجها اإلدارة اليت يقـو بتوفَت مجيع ادلعلوماتكما ،  ادلوارد البشرية

"نظاـ منهج  زلتسب قادر على تكامل البيانات من مصادر : "على أهنا يعرفها "مجاؿ الدين لعويسات -
 3سلتلفة بقصد توفَت ادلعلومات الضركرية إلزباذ القرارات اإلدارية."

-
مادية كإدارية متكاملة تعمل ضمن سياؽ ، بشرية، تقنية، تنظيمية"بيانات  "سعد غالب ياسُت" يعرفها  

 4منظم كمنسق لدعم عمليات كأنشطة اإلدارة كعلى كجو اخلصوص عمليات إزباذ القرارات."

كعليو نظاـ ادلعلومات اإلدارية نظاـ قائم على مجع البيانات من مصادر سلتلفة لتوفَت معلومات تعمل على  
 كإزباذ القرارات ادلناسبة.التنسيق بينها ك  دعم أنشطة اإلدارة 
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 .(: نظم المعلومات اإلدارية04شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)بتصرؼ(10، ادلملكة العربية السعودية، ص.نظم المعلومات اإلداريةادلهٍت، ادلؤسسة العامة للتدريب التقٍت ك المصدر: 

 صلد أف نظاـ ادلعلومات اإلدارية يعتمد على، اإلداريةنظم ادلعلومات  ادلتضمن (04من الشكل رقم)
كذلك ف طريق اإلدخاؿ اليدكم للمعلومات الواردة يف الوثائق ادلختلفة  تارؼليةالبيانات القاعدة  مدخالتو ببناء

 زبزيند األكلية منها كادلختربة ادلتعلقة خصيصا التقارير التحليلية ادللخصة كادلتعلقة بنشاط ادلنشأة، لتم فيما بع
  إزباذ القرارات. كمن مث معاجلتها كإخراج معلومات مفيدة تستخدمها ادلنشأة يف ادلعلومات

إذا كانت الفعالية ى  األداء الصحيح لألنشطة لتحقيق األىداؼ : فعالية نظم المعلومات اإلدارية - أ
ربقيق األىداؼ بصورة مبسطة فإف الفعالية يف نظاـ ادلعلومات اإلدارية ى  مدل مساعلة النظاـ يف ، ادلسطرة

 1: كتتلخص فعالية نظم ادلعلومات اإلدارية ضمن احملاكر التالية، زبتصر الوقت كالتكلفة
كػلدد الفعالية بأهنا ادلدل ، كىو ادلدخل األكثر شيوعا يف اإلستخداـ: مدخل الهدف)المخرجات( -

 الذم ؽلكن النظاـ من ربقيق أىدافو.

                                                           
المجلة ، "فاعلية نظم ادلعلومات اإلدارية كأثرىا يف إدارة األزمات: دراسة ميدانية يف الشركات الصناعية األردنية"شاكر جار اهلل اخلشايل كزل  الدين القطب،  1

 .28-27، ص ص .2007، (اجمللد الثالث)األكؿ  العدد األردنية في إدارة األعمال،

  MISنظم المعلومات اإلدارية

 قاعدة البيانات التاريخية

 التوجيو

 توجهات العمالء

 التقارير التحليلية ادللخصة

 شبكة خدمات األنًتنت

 شبكة العمالء

 البيانات ادلختربة مراقبة النظاـ إدخاؿ يدكم

 بيانات قبل المعالجة

 المعلومات المنتجة
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كتتحدد الفاعلية ، ربدد الفعالية يف إطار موقع النظاـ من البيئة اخلارجية: مدخل الموارد) المدخالت( -
 القدرة على احلصوؿ على ادلوارد النادرة كربل ادلدخالت زلل ادلخرجات ذات األعلية. يف

ترتبط الفعالية يف ىذا ادلدخل دبنفعة كمصلحة ادلشًتكُت من : المدخل اإليكولوجي) رضا المشتركين( -
 خالؿ توقعاهتم.

يستند ىذا ادلدخل إىل قاعدة الندـ بعد أف يتم تصنيف ادلشًتكُت إىل فئات : مدخل العدالة اإلجتماعية -
 زلددة.
ينظر ىذا ادلدخل إىل الفعالية على أهنا مكافئة للصحة الداخلية للنظاـ كسالمة : مدخل العمليات -

 عملياتو كإجراءاتو الداخلية.
يكمن الدكر اإلسًتاتيج  لنظم ادلعلومات اإلدارية يف : اريةالدور اإلستراتيجي لنظم المعلومات اإلد - ب

 1: كقوفنا على أعلية النقاط التالية
اإلستثمار يف تكنولوجيا نظم ادلعلومات يف ادلساعدة على  حيث يسهم: تحسين الكفاءة التشغيلية -

كبناء ، السلع كاخلدماتكاليت ؽلكن أف تسمح للمنظمة بتخفيض التكاليف كربسُت جودة إيصاؿ ، ربسُت الكفاءة
تسهم يف مواجهة هتديدات  إضافة إىل أهنا، عالقات جيدة كفعالة مع العمالء كربسُت جودة اخلدمات ادلقدمة ذلم

 ادلنافسة.
ؽلكن أف ينتج اإلستثمار يف تكنولوجيا نظم ادلعلومات إنتاج سلع : دعم اإلبتكار في المنظمةإسناد و  -

 لدخوؿ إىل أسواؽ جديد.كخدمات كأساليب جديدة تساىم يف ا
سبكن تكنولوجيا نظم ادلعلومات من بناء مصادر معلومات إسًتاذبية : بناء مصادر معلومات إستراتجية  -

ربسُت كفاءة عملياهتا الداخلية عن طريق إقتناء الربرليات كتطوير شبكات ، على إقتناص الفرص تعمل من خالذلا
 كبالتايل إمتالؾ ادلنشأة لقاعدة إسًتاذبية. ادلوارد البشريةدريب اإلتصاؿ كتعيُت إختصاص  أنظمة ادلعلومات كت
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 .تطور النظم الخبيرة: ثالثا

يف أكائل الستينات باالىتماـ بتقدًن ميكانيزمات التفكَت القائمة على  "Edward Feigenbau"بدأ 
كقد ، رلموعة ادلعطيات ادلتوفرةكاإلشكاؿ الذم كاجهو ىو كيفية كضع أحسن فرضية تعرب على ، االستنتاج كاخلربة

كاخلاص دبجاؿ      "سنػة  Dendralأدت الرغبة يف ظلذجة ىذا النوع من السلوؾ العلم  إىل ظهور مشركع " 
مهمتو ربليل كربديد اذليكل  "، Stanfordالكيمياء كىو أكؿ نتيجػة للبحث يف األنظمة اخلبيػرة يف جػامعػة " 

بنفس اجلامعة أكؿ نظاـ خبَت يف رلاؿ الطب مهمتو التشخيص      ظهر سنة ك ، الكيميائ  للعناصر ادلدركسة
،  كبذلك ظهرت مبادرة لتطوير كسائل جديدة لتمثيل ادلعارؼ يف سلتلف ادليادين اخلاصة، الطيب كتوصيف الدكاء

إنتاج كقد توصلت إىل  "، Newell Simonكما أصلزت حبوث هتتم بربىنة النظريات كحل ادلشاكل على يد "
 1قواعد نظرية دلنهجية األنظمة القائمة على قاعدة ادلعارؼ.

تعرؼ النظم اخلبَتة على أهنا أنظمة حاسوبية بررلية متطورة مصممة لتنفيذ مهاـ متعلقة باخلربة البشرية يف ك 
 2: كمن أمثلة ىذه النماذج يف رلاؿ التسيَت صلد، نطاؽ زلدد من التطبيقات

باستعماؿ مراحل زمنية يضع سلطط إنتاج  "، ISIS"كمراقبة اإلنتاج يف الورشةنظاـ خبَت سلتص يف تسيَت  -
 كيشكل الًتتيبات باألخذ بعُت االعتبار القيود.

- "Sessy :"  طور من طرؼ "Philips "  كضع ربت تصرؼ شبكة التوزيع كىو نظاـ للصيانة ،     سنة
إىل قاعدة ادلعارؼ التقنية لتشخيص حاالت العطل كالقياـ  Minitelكيسمح العبور بواسطة ، الصناعية

 .بالتصليحات
-   "Tracor": كدكره يتمثل يف الضبط األمثل كتصحيح ، ىو نظاـ خبَت لتسيَت اإلنتاج دبساعدة احلاسوب

 يف ادلنتجات البالستيكية. Kaisserbetrgكىو مستعمل من طرؼ رلموعة ، أخطاء اإلنتاج
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النظم اليت تعمل كمساعد حيث ، تصنيف النظم اخلبَتة فه  تصنف إىل ثالثة أشكاؿ رئيسيةأما ما تعلق ب
يقـو النظاـ دبساعدة ادلستخدـ يف ربليل بعض األعماؿ كقراءة اخلرائط كالرسومات الناذبة عن معدات التنقيب 

ف يناقش ادلشكلة مع النظاـ أما النوع الثاين النظم اليت تعمل كزميل تسمح ىذه النظم للمستخدـ أ، عن البًتكؿ
يف حُت النوع األخَت ىو النظم اليت تعمل  ، كيطرح األسئلة عليو كما ؽلكن للمستخدـ أف يصحح مسار النظاـ

كخبَت كيف ىذه احلالة يقـو ادلستخدـ بتنفيذ أكامر النظاـ دكف مناقشة ألف خربة النظاـ أفصل من خربة 
 1ادلستخدـ.

اإلدارية كالنظم اخلبَتة ادلستخدمة يف العديد من اجملاالت يف تقدًن معلومات    كعليو صلد أف نظم ادلعلومات 
تستخدـ ألغراض إزباذ القرارات احلالية كربديد التوجهات ادلستقبلية، كالعمل أيضا على إغلادىا حلوال للمشاكل 

تعزيز موقع ادلنشأة يف القائمة من خالؿ طرحها جملموعة من البدائل، كالتنبؤ دبا سيحدث يف بيئة األعماؿ ل
القدرة على إستغالؿ التقنيات احلديثة سبكنها من  األسواؽ احلالية كدخوذلا ألسواؽ جديدة نظَتا دلا سبلكو من 

الوصوؿ إىل األىداؼ ادلوضوعة مسبقا، كرغم التكاليف الباىظة اليت تتحملها ادلنشأة من جذب كإستخداـ 
أهنا تشكل عائدا يف ادلستقبل من التحل  بادلركنة كالتكيف السريع مع بيئة للتقنيات احلديثة يف الوقت احلايل إال 

 األعماؿ. 

كيساىم نظاـ ادلعلومات من خالؿ اإلستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات ذات اإلندماج الثالث  األطراؼ بُت 
 2: إلسًتاذبيتها التنافسية من خالؿكاحلواسيب ككسائط اإلتصاؿ احلديثة يف ربقيق ادلنشأة  اإللكًتكنيات الدقيقة

طريق تقليل تكاليف العمليات  م يف زيادة الكفاءة اإلنتاجية عنحيث يساى ربسُت الكفاءة اإلنتاجية -
 كربسُت مستول اجلودة.

إستحداث ، تقدًن خدمات جديدة، ربقيق اإلبداع يف العمل من خالؿ ادلساعلة يف تطوير منتجات -
 ءة عالية.أساليب جديدة للعمل ذات كفا

بناء موارد تكنولوجيا معلومات إسًتاذبية من خالؿ إستخداـ نظم ادلعلومات ادلطورة ادلعتمد على  -
للحصوؿ على موارد إسًتاذبية ذات مزايا ، احلاسوب كتعيُت ادلوارد البشرية ادلختصُت يف رلاؿ نظم ادلعلومات

 متعددة. 

                                                           
 .05، ص. 2009سوريا ،  ،جامعة دمشق، النظم الخبيرةزلمود عبود كناصر عبد اهلل،  1
 اجلزائر،، "دكر نظم ادلعلومات يف ربقيق ميزة تنافسية دراسة يف القطاع الصناع  اجلزائرم "كيوسف كينتُت، معراج ىوارم2

Revue de L’information Scientifique et Technique, Niméro02 (volume14), 2004, p.37.  
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ترتبط أساسا بنوع التكنولوجيا الذم يعتمد على الكفاءات  كما يعد إنتقاؿ ادلعرفة كالثقافة التكنولوجية اليت
كمن أجل مواكبة التقدـ التكنولوج  كاإلستفادة من تأثَتاتو ، اإلدارية كنظم ادلعلومات ادلنتجة للمعلومات ادلفيدة

 1:اإلغلابية ال بدمن إتباع اإلجراءات التالية

نيات احلديثة كإستخدامها يف الوظائف خلق بيئة العمل التكنولوج  أم غرس رلموعة الطرؽ كالتق -
 ادلختلفة للمنشأة مع الًتكيز على كجود الكفاءة ادلؤىلة.

التصميم الصناع  أم اإلستفادة من نظم ادلعلومات كإزباذ القرارات الالزمة اليت تسمح حبل أكرب عدد  -
كاحملافظة على فكرة ، واجههاربديد ادلعوقات كالصعوبات اليت ت إضافة إىل، من ادلشاكل اليت تواجهها ادلنشأة

دلواكبة رلموع  كاإلبتكار التكنولوج  كتقدًن أفضل الطرؽ ادلساعدة على التطور، القيادة الصحيحة للمشركع
 العمليات الداخلة يف حركة ادلنافسة العادلية.

اإلبداع كقيادة تغيَت سلوؾ ادلورد البشرم باإلعتماد على نظم معلومات تسيَت ادلوارد البشرية القادر على  -
 السلوؾ بطريقة إغلابية ضلو التغيَت.

كعليو يرتبط التغيَت بالتقدـ التكنولوج  خاصة التقدـ التكنولوج  ادلعتمد على الكمبيوتر يف العديد من 
إدارة ادلوارد  قيادة، نظم الرقابة كالتخطيط، اإلتصاؿ داخل ادلنظمة، تنظيم العمل، النواح  كخدمة العمالء

، كادلنشات كيفرض التقدـ التكنولوج  إستمرار احلاجة للتعلم كالتأقلم كاإلبداع من قبل األفراد كاجلماعات، البشرية
 2: الضبابية كاليت تًتجم إىل ادلعادلة التاليةب لتقدـ التكنولوج  يفرز عامل يوصفكا

Blur= Speed* Connectivity* Intangible 

Speed: يف مجيع أمور ادلنشأة بنفس الوقت احلقيق  التغيَت ، Connectivity: إيصاؿ كل ش ء بادلنشأة
 مثل ظلو دكر خدمات ادلوارد البشرية.:Intangible ، بالكمبيوتر

 

 

 

                                                           
1
J.P.Leonardi, management and technologie pour un développement de l’imaginaire en entreprise,  Laurent 

du mesnil éditeur, Paris, (s.v.p.), p.52. 
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بعدما كانت ادلنشآت اإلقتصادية تعمل يف بيئة أعماؿ سبتاز باإلستقرار كثبات معطياهتا  يف رلاالهتا 
، كتوجهات متعامليها كالعائد لتوجيو نشاطها ضمن إقليم زلدد ؼلدـ توجهاهتا، كاالقتصادية االجتماعيةالسياسية، 

ستقرار كحدكث األزمات كزكاؿ منشآت كقياـ لتشكل العودلة كتداعياهتا ادلختلفة ثورة أدت إىل حالة عدـ اإل
أخرل، ما جعل ضركرة إستحداث تغَتات جذرية على مستول الدكؿ، ادلنشآت، األفراد ال مفر منو حبيث يتم 
التغيَت على مستول األفراد بزيادة الوع  كربديد توجهاتو حسب التغَتات احلاصلة يف اجملتمع سواء يف اإلنتاج أك 

على نظم  اعتمادىاالتوجو ضلو اإلستثمار، يف حُت شكل التغيَت على مستول ادلنشآت ضركرة اإلستهالؾ أك حىت 
إىل دكؿ متقدمة كدكؿ  انقسمتادلعلومات كالتكنولوجيا احلديثة كالنظم اخلبَتة، أما على مستول الدكؿ فنجدىا 

 سائرة يف طريق النمو.    

 .المطلب الثاني: التغيير: األنواع والمجاالت

سع  الفرد إىل العيش يف بيئة مستقرة لتحقيق التوازف بُت حياتو على ادلستول اإلجتماع  من عالقاتو إف 
ككما يسعى الفرد  ،العامة كاألسرية كعلى ادلستول العمل  من ترقية يف ادلنصب كاإلستفادة من التحفيزات ادلقدمة

وقية احلالية دبا يساىم يف احملافظة على نسبة لتحقيق التوازف صلد ادلنشأة كذلك بالسع  للحفاظ على حصتها الس
ربققو بسبب التغَتات اليت غَت أف ىذا التوازف كاالستقرار يشكل نظاـ مثايل ال ؽلكن  األرباح احملققة سنويا،

يف مقولتو " إف  "Linda Gorjia، حيث يشَت"القصَتة، ادلتوسطة كحىت الطويلة منها اآلجاؿيف  الزمن يفرضها
ما غلعل التوجو ضلو تبٍت منهج جديد يتمشى كالتغَتات احلاصلة على نقطة التوازف كالتعادؿ ى  مؤشر للموت"، 

أك تطبيق أساليب جديدة جملرات التغَتات احلاصلة يف اجملاؿ التكنولوج  كاإلستثمار يف  باستحداثمجيع األصعدة 
 يف ظل قيد متغَتات بيئة األعماؿ كقيد ادلوارد ادلتاحة.   الديناميكيةود ضلو الالملموس لتبتعد ادلنشأة من نقطة اجلم

 .ماىية التغيير -أوال

يف احلياة العامة كيف الدراسات األكادؽلية لكونو ظاىرة  االستخداـمصطلح متكرر  "change"التغيَت 
مصاحبة للحياة اليومية تؤثر يف حياة األفراد، ادلنشآت كالدكؿ لتؤثر ىذه الظاىرة يف مسار ادلنشآت إما باإلفالس 

 هبا.  كمنو الزكاؿ أك التطور عن طريق التكيف مع ادلتغَتات احلاصلة يف البيئة احمليطة
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 يعرؼ التغيَت على أنو: ، تعريف التغيير - أ
حبيث تكوف سلتلفة عن كضعها ، حسب"درة عبد البارم" " عملية إدخاؿ ربسُت أك تطوير على ادلنظمة -
 1لتتمكن من ربقيق أىدافها بشكل أفضل."، احلايل
التغيَت على أنو" التحرؾ من الوضع احلايل الذم نعيش فيو إىل كضع مستقبل   " Robonson"حسب  -

 2أكثر كفاءة كفاعلية."
"التغيَت على أنو" التبديل ادللموس الذم يطاؿ أجزاء كجوانب عمل  حسب "حسن إبراىيم بلوط -
 3ادلنشأة"
نظمة على حل " التغيَت بأنو" جهد كنشاط طويل ادلدل يهدؼ إىل ربسُت قدرة ادل Frensh"حسب -

مشاكلها كربديث ذاهتا من خالؿ إدارة مشًتكة متعاكنة كفعالة لبيئة التنظيم تشدد على العمل اجلماع  
 4الشامل."

األحداث ادلستمرة عرب الزمن ماضيا، حاضرا كمستقبال كاليت تشكل فيها  كمنو ؽلكن أف نعرؼ التغيَت على أنو
األحداث نقطة ربوؿ تستوجب زبل  ادلنشأة على الركتُت اليوم  لقيامها بأعماذلا ضلو إستحداث أساليب جديدة 

 تراع  التغَتات احلاصلة يف اجملاؿ الذم تنشط فيو.

تحديات الرئيسية لكل إدارة مهما كانت طبيعة ادلنشأة  بإعتبار التغيَت من ال: فوائد إعتماد التغيير - ب
 5: كوهنا زبضع لتأثَت العوامل الداخلية كالضغوطات اخلارجية فهو يكتس  أعلية بالغة نذكرىا يف بعض النقاط

عملية التغيَت تأيت باجلديد لتختف  بذلك الالمباالة كالركتُت الذم يقتل : احلفاظ على احليوية الفاعلة -
 اإلبداع.
ألف إحداث عملية التغيَت يف ادلنشأة تؤدم إىل كجود فريق مؤيد للتغيَت كفريق : االبتكارتنمية القدرة على  -

 مقاـك للتغيَت.

                                                           
 .48، ص . 2003، األردف ،دار كائل للنشر كالتوزيع ، التطوير التنظيمي أساسيات ومفاىيم حديثةموسى اللوزم،  1
 .17، ص.2011األردف ،  ،دار الراية للنشر كالتوزيع، إتجاىات حديثة في إدارة التغييرسيد سامل عرفة،  2
 .17، ص.2011لبناف،  ،النهضة العربيةدار ، المبادئ واإلتجاىات الحديثة في إدارة المؤسساتحسن إبراىيم بلوط،  3
 (.02/12/2014) تاريخ اإلطالع، Http: //www.youtoub.comنقال عن:، 08/04/2013الصادرة بتاريخ: ػلضية مساليل، إدارة التغيَت، 4
 .71، ص.2010التوزيع األردف ، ك  أسامة للنشر دار، التطوير اإلداري استراتيجياتثركت مشهور،  5

http://www.youtoub.com/watch
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، ػلث التغيَت على التحفيز كإزكاء الرغبات كالدكافع ضلو التغيَت كاإلرتقاء كالتطوير: الرغبة يف التطوير -
التجديد كتطوير ، عمليات اإلصالح كمواجهة ادلشكالت كمعاجلتهاربسُت العمل كذلك يف العديد من اجلوانب) 
 القول اإلنتاجية القادرة على اإلنتاج كالعمل.( 

عملية إدارة التغيَت بطريقة منهجية تواكب مجيع التغَتات احلاصلة أك التأقلم معها : التوافق مع ادلتغَتات -
 ضمانا حملاكلة التوافق مع التكنولوجيا كعودلة التجارة.

 التغيَت يقض  على الركتُت كيدفع الفرد ضلو االبتكار كمنو تقدًن أداء أفضل.: ربسُت األداء -

 (: فوائد إعتماد التغيير.05شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Project management institution, management Chang in organisation, apratice guide, 14campus 

Bou levard, United states of American, 2013, p.06. 

صلد أف ادلنشأة تقـو بإعتماد التغيَت كضركرة للبقاء أك   فوائد إعتماد التغيَت، ادلتضمن (05من الشكل رقم)
التميز يف ظل التغَتات ادلتسارعة كدلتجددة لبيئة األعماؿ، من خالؿ جلوئها إىل رلموعة من اخلطوات بدأ بقبوؿ 
يَت التغيَت مركرا  بإعتماد ادلوضوعية حىت الوصوؿ إىل التنفيذ الكامل كىذه اخلطوات تشكل يف رلملها خطة للتغ

تساىم يف تطور ادلنشأة، إذا كاف التغيَت يف إذباه إغلايب ؼلدـ توجهاهتا فقد يلجأ إىل القياـ بعمليات إعادة اذليكلة، 
الشراكة،اإلندماج إذا كاف التغيَت ادلعتمد ربويل  كما ؽلكن أف تلجأ إىل التغيَت البسيط يف إجراءات العمل أك 

طوة األكىل القائمة على قبوؿ التغيَت من خالؿ توضيح الفوائد ادلتأتية التكنولوجيا ادلستخدمة، كاليت تعد اخل
إلعتماد التغيَت للموارد البشرية بإستخداـ كافة أنظمة اإلتصاؿ ادلتاحة ككضع نظاـ ادلكفاءات كاحلصوؿ على 

من التقليل من  الدعم من طرؼ اإلدارة العليا بإستدعاء ككيل التغيَت أك اإلعتماد على قائد التغيَت كلذم ؽلكنو
رفض التغيَت باللجوء إىل ادلوضوعية يف صياغة الرؤية كاللجوء إىل دراسة السلوؾ اإلنساين الذم يساعد على كضع 
خطة لتنفيذ التغيَت، كبناءا على اخلطة يتم إحصاء النتائج اليت مت الوصوؿ إليها مع الوقوؼ على األثار اإلغلابية 

 كالسلبية منها.   

 فوائد التغيير

 قبوؿ التغيَت

 إحصاء أىم النتائج النتائج

 ادلوضوعية إعتماد

 إعتماد التغيير

 التحقق من النتائج

 التنفيذ الكامل
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 .التغيير أنواع: ثانيا

ؽلكن تصنيف التغيَت على أساس إذا كاف سلطط لو أك غَت سلطط من حيث نطاقو على ادلستول األعلى أك 
يف ، أين يتم إدراج التغيَت ادلخطط لغرض ربسُت األكضاع أك دلواجهة ادلشاكل احملتملة احلدكث مستقبال، التدرغل 

إضافة إىل أف نوع التغيَت كدرجتو ، دـ القدرة على التنبؤكع لالضطراباتحُت التغيَت الغَت سلطط لو ػلدث نتيجة 
 كؽلكن إدراج أنواع التغيَت حسب الشكل ادلوايل.، 1زبتلف حسب حجم ادلنشأة لذا يكوف التغيَت تطوريا أك ثوريا

 (: أنواع التغيير06شكل رقم )

 
 

 

 

 
 .89، ص.2011األردف، ، دار حامد للنشر كالتوزيع ،التحديات واإلستراتجيات للمدراء المعاصرين -إدارة التغييرخضر مصباح إمساعيل الطيط ، المصدر: 

ؼلتلف نوع التغيَت لتختلف األشكاؿ  للتغيَت العديد من أنواع التغيَت، صلد أف ادلتضمن (06من الشكل رقم)
معو اإلجراءات ادلتبعة لتنفيذه فمن التغيَت التطويرم بإعتباره أبسط أنواع التغيَت القائم على ربسُت الوضع احلايل 
الناتج عن مواكبة التطورات يف اجملاؿ التكنولوج  من إسًتاد التكنولوجيا كتدريب ادلوارد البشرية على إستخدامها، 

تغيَت األنظمة كاإلجراءات اجلديدة اليت تؤثر مباشرة على أنشطة ادلنشأة دبختلف فركعها، ب الوظيف لَتيبط التغيَت 
لذا يقـو ىذا النوع من التغيَت على إختيار ادلوارد البشرية بادلنشأة كفقا إلعتقادهتم، آرائهم، قدرهتم على التصرؼ، 

ثة، كيعتمد ىذا النوع على إستخداـ القادة ألسلوبُت قدرهتم على اإلبداع، مهاراهتم يف إستخداـ التقنيات احلدي
، ليعد التغيَت اإلسًتاتيج  2يتمثل أحدعلا يف اإلقناع ككضع برامج تدريب، كثاهنما التحفيز خلدمة مصاحل اجلميع

يت تغَتا مصاحبا لوضع الرؤية بناءا على األىداؼ اإلسًتاذبية كاليت من خالذلا كضع خطة التغيَت لتحقيق الرؤية ال
تراع  ادلوارد ادلتاحة كدينامكية بيئة األعماؿ، ليشكل التغيَت النقل  أك ما يصطلح عليو بالتغيَت التحويل  أعقد 

                                                           
1J.Jacobsoko, change management in kenyas catholic organisation, université of  Estatern africa, 
Kenya, 2012, p.42,  

مجلة األبحاث اإلقتصادية  ،"ريادم متكامل(إدارة التغيَت كدكرىا يف تعزيز عملية التخطيط التسويق  يف القطاع الصناع  األردين)ظلوذج "عل  فالح الزغيب،  2
 .79، ص.2009العدد السادس، ،األردف، واإلدارية

 أنواع التغيير

 لتغيَت اإلسًتاتيج ا
 الوظيف  التغيَت التغيَت النقل 

 التغيَت التطويرم
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أنواع التغيَت لضخامة التكاليف كادلوارد الواجب توفرىا مقارنة مع أنواع التغيَت السابقة الذكر إلرتباطو دبؤشر 
 من تكلفة الفرصة البديلة.  اإلستجابة دلتطلبات السوؽ كمؤشر اإلستفادة

 (: التغيير النقلي.07شكل رقم)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
، 2011األردف،  ،دار حامد للنشر كالتوزيع ،اإلستراتجيات للمدراء المعاصرينو  التحديات -إدارة التغييرخضر مصباح إمساعيل الطيط ، : المصدر

 .101ص.

صلد أف اإلنتقاؿ من الوضع احلايل مركرا بالعديد من ادلراحل التغيَت النقل ،  ادلتضمن (07من الشكل رقم)
تشكل دكرة متكاملة من اإلنشاء سواء بتغيَت النشاط بتغيَت أساليب العمل أك تغيَت السوؽ لذم تنشط فيو، أك 

ادلنشأة  التوجو ضلو اإلندماج أك الشراكة لتعد نقطة البداية يف ربوؿ ادلنشأة لتليها مرحلة النمو اليت تتحقق فيها
أىدافها ادلسطرة تدرغليا حىت تصل إىل القمة) مرحلة النجاح(، إال أف عمل ادلنشأة يف بيئة إعماؿ مساهتا األساسية 
عدـ التأكد فإهنا سبر بوضع غَت مستقر لتستمر ىذه ادلرحلة حىت الوصوؿ إىل ادلرحلة اليت تقرر فيها ادلنشأة إعالف 

التكيف مع التطورات احلاصلة كالتوجو القائم على إزباذ كافة اإلجراءات  إفالسها أك قيامها من جديد عن طريق
 كإتباع كل السبل الكفيلة بالوصوؿ إىل منظمة متعلمة.  

 

 الوضع القدًن الوضع اجلديد الوضع التحويلي

 اإلنشاء

 وضع غير مستقر

 إعادة الظهور)الرؤية، التعلم(

 اإلنكسار

 النمو

 مرحلة النجاح

 التغيَت التحويل 
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 .مجاالت التغيير: ثالثا

ادلوارد ، العمليات، التصميم الوظيف ، اإلسًتاذبيات، من بُت اجملاالت اليت ؽلكن للمنشأة تغَتىا األىداؼ
 1: كندرج بعض ىذه اجملاالت كما يل ، البشرية

كسبثل أيضا ، ادلتمثلة يف منظومة القيم العامة للمنشأة اليت ربدد خصوصياتو: الفلسفة العامة للمنشأة -
 اإلطار ادلعيارم الذم ػلكم حركة ادلنشأة.

تقـو ادلنشأة بإجراء تعديالت يف أىدافها كاإلسًتاذبيات ادلطبقة لتحقق : األىداف واإلستراتجيات -
 إستجابة للمتغَتات البيئية مثل التعليم اإللكًتكين. 

كى  من أكثر ، العناصر العالئقية، العناصر الوظيفية، كادلتمثلة يف العناصر اذليكلية: عناصر المنشأة -
تعديل معايَت إعداد اذليكل مثال كما ينتج عنو من حذؼ بعض العناصر تعرضا للتغيَت عن طريق تطوير أك 

 الوحدات أك درلها معا أك إستحداث كحدات جديدة دبا ػلقق ادلركنة للتنظيم القائم كمالئمتو للتغَتات اجلديدة.
كذبدر اإلشارة يف ىذا اإلطار أف ، اليت تتحقق عن طريقها السياسات احملددة: إجراءات وأساليب العمل -
االت التغيَت مرتبط بادلورد البشرم سواء تعلق األمر دبحاكلة غرس قيم جديدة مؤيدة لعملية التغيَت أك أىم رل

كالعمل على تطوير مهارات كإذباىات كسلوكيات ادلوارد البشرية ادلوجودكف بالتنظيم دبا ، التخلص من القيم القدؽلة
 يتوافق مع األدكار اجلديدة ادلطلوبة منهم.

 2: نضيف اجملاالت التاليةكما ؽلكن أف 

كذلك من خالؿ إحداث تغيَت كتطوير يف سياسات كقواعد : السياسات والقواعد الحاكمة للعمل -
 قواعد جديدة أك تطوير السياسات القائمة لتكوف أكثر مركنة كأقل مركزية.  باستحداثالعمل هبا سواء 

إحداث تغيَت كتطوير إجراءات كمسؤكليات قد يتطلب التغيَت يف ظركؼ كبيئة عمل ادلنشأة : نظم العمل -
أنظمة ادلتابعة كتقييم األداء كنظم التحفيز كغَتىا من أنظمة زبفيض الوقت ، السلطات، الصالحيات، العمل

 كزيادة الكفاءة كالفعالية التنظيمية.، كالتكلفة
دكات كاألساليب يفرض التقدـ التكنولوج  خاصة تكنولوجيا ادلعلومات ضركرة تغيَت األ: التكنولوجيا -

 ادلستخدمة يف ادلنشأة كقد تكوف ىذه ادلتغَتات بسيطة أك تشمل ادلنشأة ككل.

                                                           
 .174عماف ، )د.ت.ف( ، ص. ،الشركؽ للنشر، اإلتجاىات الحديثة في المنظمات اإلداريةزيد منَت عبودم،  1
 .05ص.،2014، األردف ،مركز البحث كتطوير ادلوارد البشرية، والمعوقات(التطور التنظيمي وإدارة التغيير في المنظمات الحكومية) المتطلبات جبار ياسُت، 2
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قبوؿ ادلنشأة للتغيَت إنطالقا من الواقع الذم تفرضو التغَتات على ادلستول الكل  كاليت تؤثر على  كعليو فإف
 حلاصل يف نوع التكنولوجيا ادلستخدمة،األىداؼ ادلسطرة كمنو التغيَت احلاصل على طرؽ كأساليب العمل، التغيَت ا

إتباع خطة مرنة تراع  التغَتات احلاصلة يف العديد من رلاالت التغيَت ، ككذا حسب نوع التغيَت كتكلفة تنفيذه ك 
 دبا يضمن تطور ادلنشأة.  

 المطلب الثالث: مقومات عملية التغيير.
األساس  للمنشأة يف ظل القدرة التنافسية كمدل يعد البقاء كاإلستمرارية يف زليط أعماؿ متغَت ىو التحدم 

إضافة إىل ، هتاامن عوامل بيئة األعماؿ كتأثَت  ادلفاجئةكوف اإلستجابة السريعة للمتغَتات ،  ربقيق النجاح ادلطلوب
 ما يؤدم إىل، اإلرتفاع ادلستمر لإلقتصاد الرقم  غلعل العمالء أكثر دراية كأقل تسازلا، الرحبية، معايَت األداء

مجلة من ادلقومات كتقـو عملية التغيَت على ، 1صعوبة إخفاء األخطاء يف ادلنتجات أك اخلدمات ادلقدمة للعمالء 
 لتسهيل حدكث عملية التغيَت كإصلاحها.

 التغيير. : الثقافة التنظيمية و أوال

 Harvard"من طرؼ أحد أساتذة 1970مل يستعمل مصطلح ثقافة ادلؤسسة يف حقل اإلدارة إال سنة  

business school"، يدعى"David Stanley" يف أحد كتبو بعنواف :"comparative management: cultural 

perpectives." خالؿ الثمانينيات نشر نفس األستاذ مقاؿ يف رللة، كبعدىا ك   "business week " ، حاكؿ من
 كتعرؼ ثقافة ادلنشأة على أهنا: ، 2إنطالقا من ثقافة ادلؤسسة منشآتعمل مخسة  خاللو مقارنة

" رلموع القيم كادلعتقدات كالتوقعات ادلشًتكة كاليت تعد كدليل لألفراد يف ادلؤسسة " David حسب " -
 3ينتج من خالذلا معايَت تؤثر بشكل كبَت على سلوكيات األفراد كاجلماعات داخل ادلؤسسة."

ادلنظمة كى  ش ء شلاثل أك متجانس مع الثقافة تلك الثقافة ادلوجودة يف " "Shafaritz"حسب  -
 اإلفًتاضات، كادلدركات احلسية اإلجتماعية فه  تشمل الكثَت من األشياء الغَت ملموسة كالقيم، اإلعتقادات،

 كأشكاؿ سلوكية كأشياء من صنع اإلنساف، أظلاط سلوكية، إهنا القوة الغَت مرئية كالغَت ملحوظة كاليت تكوف دائما  

 
                                                           

1
Project management institute, management change in organizations: practice guide, 14 Campus Boulevard, 

United States of America, 2013, p.06. 
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 1." كراء األنشطة ادلؤسسية كاليت ؽلكن مالحظتها كرؤيتها

ثل القيمة اليت يتم تقييمها من طرؼ اإلدارة ؽل إسًتاتيج "ىدؼ " Devillard et Dominiqueحسب " -
 2كيتم النظر إىل ثقافة ادلؤسسة حبـز كوهنا رافعة للتشغيل ككسيلة للتماسك." ،كعرضها يف قاعة اإلجتماعات

رلموعة القيم، السلوكيات، األعراؼ كادلعتقدات اليت سادت يف  أهناالتنظيمية على  ثقافةالكعليو تعرؼ  
ادلنشأة كترسخت يف عقوؿ مواردىا البشرية لكوهنا تتماشى كثقافة اجملتمع لتشكل مع الزمن بند من بنود القانوف 

  الداخل  ذلا.  

فعاليات ربصل يف اجلماعة لتكوف شخصيتهم  الثقافة التنظيمية عبارة عنمكونات الثقافة التنظيمية.  -أ
كفيما يل  بعض النقاط اليت تكوف ، كتعمل على غرس القيم كاليت زبتلف من منشأة ألخرل كتؤثر يف سلوكهم
 3: الثقافة التنظيمية

د القيم التنظيمية سبثل القيم يف بيئة العمل اليت تعمل على توجيو سلوؾ ادلوار : القيم والمعتقدات التنظيمية-
يف حُت ادلعتقدات تعرب عن أفكار مشًتكة حوؿ طبيعة العمل ككيفية ، البشرية ضمن الظركؼ التنظيمية ادلختلفة

كادلساعلة يف العمل ، كمن ىذه ادلعتقدات أعلية ادلشاركة يف عملية صنع القرارات، إصلاز العمل كادلهاـ التنظيمية
 كأثر ذلك يف ربقيق األىداؼ التنظيمية.، اجلماع 

على إعتبار أهنا ، األعراؼ ى  معايَت يلتـز هبا ادلوارد البشرية يف ادلنشأة: عراف والعادات التنظيميةاأل -
كاليت تعكس القيم كادلثاليات األساسية ، كالعادات تتمثل يف األحداث كاألنشطة اليت ؽلارسها ادلوارد البشرية، مفيدة

 التحاؽ مورد بشرم جديد. كإجراءات،  اليت تسهم يف زيادة اإلنتماء إىل ادلنشأة
منها ، ادلوركث الثقايف ىو تلك األحداث كادلواقف اليت مرت هبا ادلنشأة: الموروث الثقافي واألخالقيات -

كمنها ما ىو سليب يتم ، كاليت رباكؿ ادلنشأة الًتكيز عليو كنشره كاعتباره مرجع زلفز للموارد البشرية، ما ىو إغلايب
 كأساليب التعامل بُت ادلنشأة كاألطراؼ اخلارجية.، ؽ قيم كطرؽ التفكَتاألخال كسبثل، التغاض  عليو

ككذلك ، ػلددىا أك يتوقعها ادلورد البشرم من ادلنشأة، كى  رلموعة من التوقعات: التوقعات التنظيمية -
 س.مثاؿ ذلك التوقعات ادلتبادلة بُت الرئيس كادلرؤك ، تتوقعها ادلنشأة خالؿ فًتة عمل ادلورد البشرم هبا

                                                           
 .71ص.،2013العدد الثاين،  كرقلة،، مجلة الباحث، كمدخل أساس  للتنمية الشاملة يف طبيعة العالقات بُت احملددات الثقافية"ثقافة ادلؤسسة   " ،بوحيتة قوم1

2
O.Devillard et R.Dominique, culture d’entreprise: un actif stratégique, Dunod, Paris, 2008, p.03. 

ادللتقى الدكيل حوؿ اإلبداع كالتغيَت بلجازية عمر كزلمد خيضر سليم أبوزيد، دكر الثقافة ادلنظمة يف الوالء ذباه التغيَت )دراسة ميدانية يف البنوؾ التجارية األردنية( ،  3
 .12-11ص ص.، 2011مام  19-18التنظيم  يف ادلنظمات احلديثة دراسة كربليل ذبارب كطنية كدكلية، جامعة البليدة، يوم  
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إف العالقة بُت الثقافة التنظيمية كالتغيَت تبٌت على ثقافة التميز كىو ظلوذج القرف : نماذج الثقافة التنظيمية - أ
الواحد كالعشرين الذم حل زلل النموذج العقالين كالبَتكقراط  حيث يرل النموذج بأف ادلنشأة ادلتميزة ى  منشأة 

كيتكوف ، كليس البناء التنظيم  الرمس  األكىل ى  الثقافة التنظيمية ثقافة تركز على التميز كأف أداة التأثَت سبتلك
 1: ىذا النموذج من ثالث ظلاذج فرعية ى  كالتايل

حبثا بعنواف  فاإلدارياكتب ىذاف ادلستشاراف : بحثا عن التميز":  Peters and Thomas" نموذج  -
"In Search Excellence" ، اعتربكالتحديد خصائصها اليت ، األمريكية ادلنشآتخالؿ دراستهم على أكرب 

 : كقد عددكا ىذه اخلصائص كما يل ، األخرل ادلنشآتإدارهتا ى  األفضل من بُت 

 .هتتم بتشكيل الفرؽ دلواجهة ادلشاكل كإغلاد احللوؿ كذبريبها: ربيز ضلو العمل كالفعل -
 كليس دلتطلبات التكنولوجيا. كفقا دلتطلبات العمالءمن خالؿ توجيو عملها : القرب من العميل -
كبَتة كبنفس   استقالليةتعطى ذلذه الوحدات : عالية استقالليةتنظيم يتكوف من كحدات ريادية ذات  -

 الوقت تشجع كل كحدة على أف تكوف ريادية مبدعة.

كالغَت قائمة لتعد القيم احملددة اليت يتبنها العمالء : هبا كااللتزاـمدفوعة بقيم زلددة كتتابع بالتفصيل إدارة  -
لتخلق إدارة متحمسة كتتكلم بصوت كاحد كىو مصدر ، على األنظمة الرمسية كالبناء التنظيم  ى  الدافع للعمل

 اإلفًتاض بأف الثقافة التنظيمية كليس البناء التنظيم  ى  األكثر تأثَتا على ادلوارد البشرية.

ك فيها اخلربة جملرد أهنا جذابة كإظلا ينحصر أم أهنا ال تدخل يف رلاالت ال سبل: منشأة تلتـز دبا ذبيد -
 توسعها يف رلاؿ عملها كفقا لتنظيم بسيط كمرف.

 "نموذجRozabit Kanter" :يف اإلدارة  قدـ ىذا النموذج من طرؼ أستاذة: خصائص قائد التغيير
على بالًتكيز  ،األمريكية لتبقى ناجحة يف العصر اجلديد ادلنشآتدبا ربتاجو  اىتمت كمستشارة إدارية أمريكية

كحددت أىم ، أف يقوموا هبا لتحويل منشاهتم إىل منشأة تتمتع بثقافة التميز ادلنشآتاألفعاؿ اليت ينبغ  على قادة 
 : اخلصائص للمنشأة ادلتميزة كما ىو مطلوب من القادة عملو للتحوؿ إليها

منشأة ضعيفة كعلى القادة إعادة اذليكلة ليكوف قليل التعقيد عايل ادلركنة كالًتكيز على الفعاليات  -
 .مع أطراؼ خارجية ةاسًتاتيجياألساسية فقط، لتقـو فيما بعد بإقامة ربالفات 
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جو منشات أنظمة كفؤة كزلفزة على اإلبداع كالريادة كتثمُت األداء احلايل بإعتباره األداء ادلهم الذم ربتا -
كما غلب أف تقـو ادلنشأة  ،ادلستقبل، إضافة إىل أنظمة تقييم ادلوارد البشرية على أساس األداء احلايل كادلستقبل 

 .بنقل أنشطة البحث كالتطوير

موارد بشرية دبهارات متعددة ككالئهم دلهاراهتم كليس للمنشأة كموارد بشرية مدمنة على العمل بنمط  -
 .جديد، كىو ما يعكس إلزامية التكيف مع ظلط احلياة اجلديدة كإلغاء ادلفهـو احلايل للضمانات الوظيفية

 نموذج"Charles Handy" :نموذج العامل قدـ ىذا ال: خصائص منظمة المستقبل وعمل المستقبل
كيقدـ ىذا ، الربيطاين الذم ركز على التغيَت احلاصل يف معٌت العمل كادلهنة يف حياة اإلنساف يف منشأة ادلستقبل

 : ادلنشآتالنموذج ثالث أشكاؿ أساسية من 

كاليت تعٍت أف ىذه ادلنشأة ال بد أف يكوف لديها ثالث أنواع من ادلوارد : األضالعالمنظمة ثالثية  -
أما ، -الذين يشكلوف جوىر ادلنشأة إلمتالكهم ادلهارات كادلسؤكليات كحب العمل -األكؿ كىم النواة، البشرية

يف حُت ، -تستعُت هبم ادلنشأة ألداء خدمات كؽلكن اإلستغناء عنهم -النوع الثاين فهم األطراؼ اخلارجية بعقود
 نة بعماؿ ذكم دكاـ جزئ . النوع الثالث ىم العماؿ بإعتبارىم قوة عمل مرنة أين يتم اإلستعا

اليت سبتلك ادلوارد كالقوة كهتدؼ إىل تسطَت اذلوية ادلشًتكة  العمالقة ادلنشآتكى  : المنظمة الفيدرالية -
 .باالستقالليةللوحدات اليت تتمتع كل منها 

كى  منشات تستخدـ الذكاء لتوليد ادلعلومات كىو ما سوؼ ػلقق أعلى درجة من : المنظمة الذكية -
تتفاعل مع البيئة كينبغ  على ادلوارد البشرية التعلم ادلستمر لتحسُت  ةديناميكيكالبد أف تكوف ، القيمة ادلضافة

 قدراتو.

اإلنساين ضمن رلتمع كاحد داخل ادلنشأة ربكمو مجلة من  إذا كانت الثقافة التنظيمية قائمة على التفاعل
تلفة بطرؽ رمسية تراع  حدكد السلطة كادلسؤكلية كتتبع طرؽ القوانُت كاللوائح تنظم العمل داخل أقسامها ادلخ

ليعد  ادلعريف، االقتصادالرمسية لتتسم ىذه الثقافة باجلمود كعدـ مراعاهتا للتطورات احلاصلة يف رلاؿ  االتصاؿ
لق ثقافة التوجو ضلو تغيَت الثقافة التنظيمية القائمة كفقا لرمسها مسار يسمح بتطبيق ادلتطلبات اليت من شأهنا خ

تغيَت تسمح بالوصوؿ إىل أحد أىم ظلاذج الثقافة التنظيمية لبناء منشأة قائمة على دعائم أساسية يتمثل أعلها يف 
مزايا تنافسية تساىم يف قدرهتا على البقاء  امتالؾ، كقدرة ادلنشأة على كاالبتكارادلورد البشرم القادر على اإلبداع 
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على بناء ظلوذج مثايل، كالذم ال  اعتمادىاكالريادة، إال أف ادلالحظ على ظلاذج الثقافة التنظيمية السابقة الذكر 
 ؽلكن أف ربققو أية منشأة كانت نظرا لسيادة ظركؼ عدـ التأكد يف كل خطوة من خطوات حياهتا.

 المطلوبة إلحداث التغيير. االحتياجات: ثانيا

 استخداـقبوؿ عملية التغيَت سواء كاف ربويل  أك بسيط ؽلر دبجموعة من ادلراحل، كما ؽليز كل مرحلة  إف
من مرحلة ألخرل، كذلك يف ظل معاجلة ادلشاكل  كاالنتقاؿرلموعة من األدكات اليت تساىم يف صلاح كل مرحلة 

 اليت ؽلكن أف تواجهها. 
عملية ربديد ادلتطلبات األساسية إلحداث عملية التغيَت سبر : مراحل عملية تحديد متطلبات التغيير - أ

 1: كفقا للمراحل حيث تنطوم كل مرحلة على متطلبات أساسية لتنفيذ التغيَت بطريقة ناجحة كىذه ادلراحل ى 
هتدؼ الدراسة التشخيصية إىل التغيَت كفقا لقيود بيئة األعماؿ : الدراسة التشخيصية: المرحلة األولى -

كإلقتناص الفرص كمواجهة التحديات إلحداث التغيَت ادلطلوب ال بد من توفر ، تطوير التنظيم أك من أجل ال
، معدات كتسهيالت العمل من خالؿ ربديد مسؤكليات كل مورد بشرم يف ادلنشأة، نظم العمل، ادلورد البشرم

كالتسهيالت اليت يتطلبها القياـ  كما ى  ادلعدات كاألدكات، كعالقاتو مع غَته كما طبيعة إشراكهم يف عملية التغيَت
 بالعمل كما ى  ادلعوقات اليت تعًتضها. 

كى  نقطة اإلعًتاؼ باحلاجة للتغيَت كأف طرؽ العمل ادلستخدمة : البحث والتحري: المرحلة الثانية -
اـ القائم ربتاج للتغيَت كمن متطلبات ىذه ادلرحلة مجع ادلعلومات كتقص  احلقائق كالنظر إىل كضعيتها كربليل النظ

 بطرح األسئلة القائمة على التحدم كاحلكمة. االجتماعاتكالعمل على عقد 
يف ىذه ادلرحلة يتم كضع اخلطط اليت تتمحور : التخطيط واإلعداد والتنظيم والتنسيق: المرحلة الثالثة -

الزمن الالـز  كما، ما التكلفة، ما فرصة التطوير ادلتاحة؟، ما ى  األىداؼ؟، حوؿ رلموعة من األسئلة منها
أساليب ادلراجعة كفقا للخطة ، توفَت النظم ادلعلوماتية القائمة على احلاسوب كمتطلبات ىذه ادلرحلة، لذلك؟

القابلة للتحقق كالقياس ضمن فًتة زمنية زلددة كربتاج إىل قائد ، كتركز ىذه ادلرحلة على اخلطة احملكمة، ادلوضوعة
 مبدع.
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يتم يف ىذه ادلرحلة التنفيذ الفعل  خلطة العمل اليت سوؼ يعمل فريق : والتطبيقالتنفيذ : المرحلة الرابعة -
كمن متطلبات ىذه ادلرحلة شرح التغيَت كفوائده للموارد البشرية كادلنشأة كبالتايل ، التغيَت كاإلدارة على تنفيذىا

كادلساعلة يف إكتشاؼ  أم اإلشًتاؾككذا ادلشاركة كالتنسيق بُت ذكم ادلصلحة ، التهيئة لقبوؿ التغيَت كحسن تنفيذه
كما تتطلب أيضا اإلتصاؿ بُت كافة مستويات اإلدارة للحصوؿ على ،  فرص التطوير كربديد أكلويات التنفيذ

تساىم يف صلاح عملية  إضافة إىل التدريب كتنمية ادلهارات اليت، العمل ديناميكيةادلعلومة الصحيحة كضماف 
رحلة ال بد أف تتم بالتدريج لضماف قبوؿ ادلوارد البشرية عملية التغيَت كتنفيذىا إال أف متطلبات ىذه ادل، التغيَت
 بنجاح.
يتم يف ىذه ادلرحلة مراجعة ما مت تنفيذه كفقا للجدكؿ : المراجعة والتدقيق والصيانة: المرحلة الخامسة -
الشكاكل كمعدؿ دكراف  كىو ما يتطلب متابعة أداء ادلوارد البشرية من خالؿ معدالت األداء كمؤشر، الزمٍت
إضافة إىل متطلبات متابعة أداء التسهيالت كادلعدات عن طريق قياس حجم اإلنتاج كما يطرأ عليو من ، العمالة

كما يتم يف ىذه ادلرحلة قياس الكفاءة كالفعالية كتكلفة اإلتصاؿ ،  معدؿ التلف، حركة ادلخزكف، تغَتات يف التكلفة
 عدؿ األداء.كإزباذ القرارات ضمن متطلبات م

من بُت العوامل اليت تسهم يف صلاح إحداث التغيَت بعد : عوامل نجاح التغيير والتطوير في المنشأة - ب
 1: ربديد ادلتطلبات األساسية نذكر

، عن طريق برامج التدريب، توفَت ادلناخ ادلالئم لقبوؿ التغيَت كعدـ مقاكمتو كتنمية مهارات ادلوارد البشرية -
 إتاحة الفرصة للمبادرة كاإلبداع ككضع نظاـ مكافآت. ، التشجيع
 دعم كتأييد القيادة اإلدارية يف ادلنشأة جلهود التغيَت ما ػلفز قبوؿ عملية التغيَت. -
 مشاركة ادلوارد البشرية يف التغيَت لتحفيزىم كتقليل درجة ادلقاكمة. -
شأة كادلوارد البشرية كالبيئة من أجل كضع توقيت التغيَت عن طريق دراسة رلموعة من العوامل ادلتعلقة بادلن -

 الزمن ادلناسب إلدخاؿ التغيَت كالتخطيط اجليد لتنفيذ عملية التغيَت.
كمنو ، التغذية العكسية يسمح نظاـ ادلعلومات برصد ردكد األفعاؿ حوؿ موضوع معُت)مشاكل التغيَت( -

 ربديد فاعلية كجدكل خطط التغيَت كمشاكلها.
ز اإلدارم عن كظيفة التخطيط كتقييم نتائجها من خالؿ الوقوؼ على سلتلف ربديد مسؤكلية اجلها -

 التعديالت كالتغَتات الالـز إحداثها قبل التطبيق الفعل  كالشامل.

                                                           
 .336-335خيضر كاظم محود الفرغلات كآخركف، مرجع سابق، ص ص. 1
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 1: رلموعة من اخلطوات الالزمة إلحداث عملية تغيَت ناجحة كى " Kotter" كما إقًتح

 شعور بضركرة التغيَت داخل ادلنشأة ألجل ضماف تقبلهم للتغيَت كالتقليل من حدة ادلقاكمة. خلق -
 بناء فريق لقيادة التغيَت كالتوجو ضلو خلق التأثَت اإلغلايب إلدارة التغيَت على سلتلف اإلذباىات. -
 لتحقيق أىداؼ الرؤية.إشراؾ األفراد يف كضع الرؤية اإلسًتاذبية اخلاصة بالتغيَت ذبعلهم يبذلوف جهودىم  -
 إيصاؿ رؤية التغيَت إىل كافة القول العاملة يف ادلنشأة لضماف مشاركتهم يف إصلاح عملية التغيَت. -
تفويض السلطات كجعل بيئة العمل توفر موارد بشرية ذك إمكانيات مهنية ؽلارسوف صالحياهتم كسلطاهتم  -

 حبرية كثقة.
 حملققة كالدافعية للمض  قدما يف طريق إحداث عملية التغيَت.التقليل من حدة التغيَت بتعزيز ادلكاسب ا -

كعليو فإف ربديد مراحل التغيَت تستلـز ربديد ادلوارد الكفيلة بنجاح عملية التغيَت يف كل مرحلة، كألف        
كل مرحلة تضم ربقيق مجلة من األىداؼ الفرعية، حبشد ادلوارد الضركرية كإتباع اإلجراءات الكفيلة لذلك 

 لذلك على ادلنشأة الًتكيز على ما يل : يؤدم للوصوؿ إىل اذلدؼ الرئيس  ادلسطر،
شرح الرؤية لكافة ادلستويات التنظيمية يف ادلنشأة بإتباع طرؽ اإلتصاؿ الرمسية كالغَت الرمسية لتوضيح فوائد  -

 عملية التغيَت.
تشجع ادلوارد البشرية على طرح األفكار كاإلستفادة منها لرسم مسار عملية التغيَت ضمن خطة من شأهنا   -

 تقليل تكاليف اإلستعانة بوكيل التغيَت أك خبرباء من خارج ادلنشأة.
 إقامة نظاـ للمكافآت ادلادية كادلعنوية كاليت من شأهنا التقليل من الفئة ادلعارضة للتغيَت.      -

 التخطيط للتغيير.: اثالث

إف رسم ادلسار لعملية التغيَت ال ؽلكن أف ينجح إال بوضع خطة تتسم بادلركنة ككفقا لفًتات زمنية متتالية، مع 
كضع رقابة على كل مرحلة كىو ما يصطلح بالتغيَت ادلخطط لو، كما ؽلكن أف يكوف التغيَت عرضيا يعمل يف 

كيف كال احلالتُت على ادلنشأة أف تتحرؾ كفقا  لة من ادلشاكل،طرح فرص لإلستثمار أك مواجهة مج اذباىُت
 للتطورات احلاصلة يف بيئة األعماؿ. 

 
 

                                                           
1
K.John,"leading change why Transformation Efforts fail", Harvard Business Review, United States of 

America, 2007, p.93. 
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 .(: معادلة التغيير08شكل رقم )
 
 
 
 

 
 

Source: Chang  management, Voir le line url : www.youtoub.com, Récupéré le            )           

                         

كالذم يوضح نوع التغيَت ادلخطط لو من قبل ادلنشأة كفقا معادلة التغيَت،  ادلتضمن (08من الشكل رقم)
ألربعة مراحل أساسية ربدد يف ادلرحلة األكىل دراسة إىل أين كصلت ادلنشأة يف ظل بيئة األعماؿ ادلتجددة) دراسة 

أف تكوف عليو  أكضاع السوؽ، كإمكانية حدكث األزمات( لتحدد مستقبلها بتحديد الرؤية أم ربديد كيف غلب
بالعمل على ربديد األىداؼ اإلسًتاذبية، كللوصوؿ إىل اذلدؼ ال بد من التخطيط الذم يراع  اإلمكانيات ادلادية 
كالبشرية من جهة كعامل الزمن ادلستغرؽ من جهة ثانية، كلضماف صلاح خطة التغيَت ادلوضوعة البد من دراسة 

البشرم للتغيَتات احلاصلة نتيجة للخوؼ من فقداف ادلنصب أك الطرد  عامل ادلقاكمة الذم يتمثل يف مقاكمة ادلورد
من العمل، لذا يعد اإلعتماد على قائد التغيَت أك إستدعاء ككيل التغيَت كربديد تكاليفو ضمن خطة مدركسة، 

 لتتمكن ادلنشأة من ضماف صلاح عملية التغيَت ادلخطط ذلا.  

 (: مراحل خطة التغيير09شكل رقم)

إقناع العاملُت بأف التغيَت اجلذرم ال مفر منو كيتم شرح السبب الذم غلعل اإلذباه اجلديد ىو  المرحلة األولى
 اإلذباه الصحيح.

 كإعالف اخلطة النهائية.كضع إطار للخطة األكلية كاإلستفادة من عملية التغذية العكسية  المرحلة الثانية

 السيطرة على مزاج العاملُت عن طريق التواصل ادلستمر المرحلة الثالثة

 تعزز التوجيهات السلوكية دلنع اإلنتكاسةالمرحلة الرابعة: 

 .45، ص.2013الرياض،  ،العبيكات للنشر كالتوزيع ،عن قيادة التغييرداكد سليماف القرنة، المصدر: 

 

 ) كيف نعمل: ادلشاريع، التوقيت، ادلراحل(لخطةا

 )ماذا ؽلنعنا من ربقيق األىداؼ: ربديد ادلقاكمة(المقاومة

 

:  الواقع )أين ضلن اليـو
 األزمات، القدرات(

)إىل أين نريد أف الرؤية
نصل: األىداؼ، 

 التنافسية(

عملية 
 اإلقناع

 عملية التغيير

 تطوير الخطة

تنفيذ 
 الخطة



 فةالفصل األول: إدارة التغيير: المفاىيم والتطورات في ظل إقتصاد المعر 

   

صلد أنو كبعد اإلشارة يف الشكل السابق أف التغيَت يتم يَت، مراحل خطة التغ ادلتضمن (09من الشكل رقم)
كفقا دلراحل كاليت بدكرىا تكوف تراع  الزمن إلسباـ ادلتطلبات كاألىداؼ ادلتعلقة بكل فًتة، كيوضح ىذا الشكل 

اإلقناع كاليت إعتمادىا لتحقيق الرؤية تفاصيل اخلطة اليت ؽلكن إعتمادىا لتحقيق الرؤية ادلوضوعة، بدءا بعملية 
كفوائد إعتماد التغيَت ككضع ادلنشأة حاليا ككيف سيؤثر ىذا التغيَت إغلابيا على مواردىا البشرية، ليتم كيف إطار 
التواصل حوؿ عملية التغيَت بوضع خطة أكلية، كبناءا على ردكد الفعل يتم ربديد اخلطة النهائية ادلعلن عنها 

شأة يف ىذه ادلرحلة عملية تطوير اخلطة ادلوضوعة كفقا للطرح اجلديد لبيئة األعماؿ كالتقليل من ادلقاكمة لتواصل ادلن
 ما أمكن مع إعتماد  كظيف  التوجيو كالرقابة يف سلتلف مرحل التغيَت.

جتماع  كما كعليو ادلتتبع لألحداث اليومية العادلية يف اجملاؿ السياس  كإستقرار الدكؿ أك تفككها، اجملاؿ اإل
ينتج عنو من تكنولوجيا جد مطورة كاجملاؿ اإلقتصادم الذم يفرض على  يصاحبها من آفات، اجملاؿ التقٍت كما

رفع شعار الصناعة ال تنتظر أحدا، يلزمها رفع التحدم كخوض غمار التغيَت ادلرف يف ظل بيئة عمل  ادلنشآت
كالريادة يف  خلية، كذلك خدمة إلستمرارىا كصلاح أعماذلاعالية، كضمن قيود البيئة الدا ديناميكيةخارجية ذات 

رلاؿ نشاطها كاإلستثمار يف مواردىا البشرية كخدمة عمالئها بتقدًن عركض ذات جودة كسعر يضمن كالئهم عرب 
 الزمن كعدـ توجهات دلنشآت منافسة.   
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 .المبحث الثاني: مدخل إلى إدارة التغيير

بل" أحيانا ضلدؽ لوقت طويل أكثر شلا غلب بالباب الذم يغلق حبيث ال نرل الباب  يقـو "إلكسندر غراىاـ
ادلفتوح إال بعد فوات األكاف"، لذا على ادلنشأة يف العصر احلديث الدخوؿ إىل الباب ادلفتوح قبل إغالقو ألف بقاء 

، كإلجراء عملية التغيَت يتم  التطورتقود إىل ديناميكيةلتغيَت فالتوجو ضلو ا ،الوضع على حالو ال يعد اخليار األفضل
  .معرفة تكلفة التغيَت مقابل تكلفة عدـ إجرائو كالعمل

ادلنشآت القدؽلة إىل منشآت التغيَت اجلديدة كذلك من خالؿ ادلركر دبراحل  كسبكن إدارة التغيَت من إنتقاؿ
ذباه  الفعل ادلختلفةظهر ردكد تغيَت اليت تتطور عملية التغيَت، كمن بُت ادلراحل اليت تعيق عملية التغيَت مقاكمة ال

، لذا ال بد من التدرج يف التحضَت لعملية التغيَت كاإلستعانة بالقيادة ة من طرؼ ادلنشأةاإلجراءات اجلديدة ادلعتمد
بُت اعت ادلنشأة اجلمع إلدارة التغيَت، لتعد القيادة التحويلية أفضل توجو إلصلاح عملية التغيَت، فإذا إستط الفعالة
ليت ؽلكن للمنشأة الوصوؿ لتعزيز دافعية العمل الداخلية االفعالة ككفاءة العمل يف الوظائف ادلختلفة القيادة 

يف بناء بيئة عمل سبتاز باإلبداع لمورد البشرم ل اإلغلايب تأثَتكال ،كالقدرة على إزباذ القرارات الكفاءةتنحصر يف 
كن للمنشأة الوصوؿ إىل اجلودة الشاملة عن طريق ربديد إمكانياهتا كىو ما يصطلح عليو بتمكُت العاملُت، كما ؽل

نشر أفضل ظلوذج يقدـ أفضل اخلدمات للعميل، كىو ما يساىم يف األساليب احلديثة كربديد  كقدرهتا على تبٍت
 ثقافة التغيَت لتبٍت ادلشاريع كإصلاحها.

 .تواالستراتيجياالمطلب األول: إدارة التغيير: المفهوم 

تعمل ادلنشأة قبل قبوؿ التغيَت كربديد فوائده بتحديد رلاؿ التغيَت الذم تعتمده ليتحدد معها نوع التغيَت 
الذم يسمح برسم عملية التغيَت من خالؿ كضع الطرؽ كأساليب العمل الواجب إتباعها، ادلدة الزمنية ادلستغرقة 

صلاح خطة التغيَت، لذا تلجأ إىل عملية الرقابة اليت تؤدم إىل لتنفيذ التغيَت مع ربديد ادلوارد ادلختلفة اليت تساىم يف 
 من منشآت قدؽلة إىل منشآت التغيَت احلديثة. لالنتقاؿيف مراحل التغيَت ادلختلفة  االضلرافاتتصحيح 
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من الوصوؿ  سبكن ادلنشأةالبد من تبٍت رلموعة من االسًتاذبيات احلديثة كألجل الوصوؿ إىل منشات التغيَت 
كدبستول أداء عايل، كتستند إسًتاذبية إدارة التغيَت إىل عدد من ادلداخل احلديثة لإلدارة فمن األىداؼ ادلسطرة إىل 

كاليت ترمجت على أهنا التغيَت ضلو األفضل، إىل إسًتاذبية إعادة اذلندسة اذلادفة اليت  "Kaizen " اإلسًتاذبية اليابانية
 ادلنشآتإلحداث التغيَت اجلذرم يف األداء، مركرا إىل اإلسًتاذبية ادلعركفة كادلتداكلة يف مجيع  ربدد ادلتطلبات الالزمة

 كى  التخطيط اإلسًتاتيج .

 أوال: مفهوم إدارة التغيير.

من ادلداخل اإلدارية احلديثة اليت تقـو على مقاربات كظلاذج  "change management"إدارة التغيَت
كمصطلحات أساسية، كتستخدـ إدارة التغيَت يف إذباىُت علا رلاؿ إدارة التغيَت يف العمل كالذم يعترب هنج يتم 

ىداؼ إتباعو من طرؼ األفراد، ادلنشآت كالدكؿ لإلنتقاؿ من الواقع احلايل إىل حالة أفضل يف ادلستقبل كفقا لأل
اإلسًتاذبية ادلسطرة، ليعد اإلذباه األكؿ مبٍت على التكيف مع ادلتغَتات احلاصلة عادليا، يف حُت يعكس اإلذباه 
الثاين إدارة التغيَت على أهنا مشركع توافق عليو مجيع األطراؼ ادلعنية بذلك ليعد ىذا اإلذباه مبٍت على صنع 

 التغيَت.  
 : تعريف إدارة التغيير - أ

 الوقوؼ على تعريف التغيَت سوؼ نستعرض فيما يل  بعض التعاريف اخلاصة بإدارة التغيَت.بعد 

أك إعادة ترتيب ، يعرفها" زاىر عبد الرحيم عاطف" على أهنا "ربرؾ اإلدارة دلواجهة األكضاع اجلديدة -
السليب أم أهنا تعرب عن كيفية كتتجنب أك تقلل من عوامل التغيَت ، األمور حبيث تستفيد من عوامل التغيَت اإلغلايب

 1صادية كالفعالة إلحداث التغيَت خلدمة األىداؼ ادلنشودة."تإستخداـ أفضل الطرؽ اإلق
بأهنا "كيفية إستخداـ أفضل الطرؽ إقتصاديا كفعاليتها إلحداث التغيَت  "كسنة زلمد" يف حُت عرفها -

 2قصد خدمة أىدافو."

بيئة األعماؿ  ديناميكيةكع  ادلنشآت ضلو ضركرة التكيف مع  اكعليو ؽلكن تعريف إدارة التغيَت على أهن
 اذباهحبشد الطاقات كادلوارد ادلتوفرة ذلا كإستغالذلا بكفاءة لتتماشى كالرؤية اليت مت صياغتها، كما نعرفها على أهنا 

                                                           
 .185، ص.2010عماف،  ،كالتوزيعدار الراية للنشر ، -الهندرة -الهيكل التنظيمي للمنظمةزاىر عبد الرحيم عاطف،  1
 .109، ص.2009اجلزائر، ،غرناطة للنشر كالتوزيع ، مواضيع متنوعة في إدارة األعمالزلمد كسنة،  2
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اد قائم على اإلستثمار يف ادلنشأة ضلو التأثَت يف بيئة األعماؿ من خالؿ إمتالكها دلزايا التنافس ادلعريف يف ظل إقتص
 الالملموس، لتتمكن ادلنشأة بإتباعها إلدارة التغيَت من:

  ضماف إستمرار نشاط ادلنشأة يف ظل إزدياد حدة ادلنافسة بُت ادلنشآت.  -
إذباه ادلنشآت ضلو اإلستثمار يف مواردىا البشرية باللجوء إىل إستحداث برامج تعليم كتدريب تتماشى  -

 كتوجهات ادلنشأة.
إستخداـ إسًتاذبية سبكن ادلنشأة من التكيف مع التغَتات احلاصلة كمنو العمل على التحسُت  ادلستمر   -

 لوظائفها ادلختلفة.
بعد صياغة الرؤية كتوضيحها عرب إيصاذلا كشرحها دلختلف ادلوارد البشرية حسب ىيكل ىـر السلطة  -

 تتجو ادلنشأة ضلو اإلستعانة بوكيل التغيَت. التنظيمية،
 1: إلدارة التغيَت رلموعة من اخلصائص الرئيسية ندرجها يف النقاط التالية: ائص إدارة التغييرخص - ب
 بل يف إطار حركة منظمة تتجو إىل غاية معلومة.، التغيَت حركة تفاعل ال ربدث عشوائيا: االستهدافية -
إطار إمكانياهتا كمواردىا  ترتبط إدارة التغيَت بالواقع العمل  الذم تعيشو ادلنشأة كأف يتم يف: الواقعية -

 كظركفها اليت سبر هبا.
 أف يكوف ىناؾ توافق بُت عملية التغيَت كبُت إحتياجات كتطلعات قول عملية التغيَت.: التوافقية -
يتعُت أف تكوف إدارة التغيَت فعالة أم سبلك القدرة على احلركة حبرية مناسبة كسبلك القدرة على : الفاعلية -

 كالقول ادلستهدؼ تغيَتىا. التأثَت على اآلخرين
ربتاج إدارة التغيَت إىل التفاعل اإلغلايب كالسبيل الوحيد لتحقيق ذلك ىو مشاركة القول : المشاركة -

 كاألطراؼ اليت تتأثر بالتغيَت كالتفاعل مع قادة التغيَت.
 أف تتم إدارة التغيَت يف إطار الشرعية القانونية كاألخالقية يف أف كاحد.: الشرعية -
يَت يعمل ضلو فالتغ، غلب أف تسعى إدارة التغيَت ضلو إصالح ما ىو قائم أك مستخدـ حاليا: اإلصالح -

 إال فقد مضمونو.اإلرتقاء كالتقدـ ك 
يتعُت على قادة التغيَت أف يعملوا على إغلاد قدرات تطورية أفضل شلا ىو : االبتكارو  القدرة على التطوير -

 قائم أك مستخدـ حاليا. 
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إضافة إىل ضركرة التكيف كالتفاعل مع األحداث ال بد من : التكيف السريع مع األحداث القدرة على -
 التوافق معها أيضا.

 .إستراتجية إدارة التغيير: ثانيا

دلواكبة تغَتات بيئة األعماؿ العادلية كما يصاحبها من تطورات يف اجملاؿ التكنولوج  كاإلبداع البشرم بصفة 
د من العراقيل يف سعيها للحفاظ على سبوقعها يف السوؽ أك إكتساب مزايا تنافسية خاصة، تواجو ادلنشأة العدي

جديدة، ما غلعلها يف سبيل تذليل ىذه العراقيل تعمل على إتباع إسًتاذبية معينة سبكنها من ربقيق أىدافها احلالية 
 كادلستقبلية.

القدرات كالنشاطات اليت سبنح ذلا الصفة إذا كاف رلاؿ اإلسًتاذبية ىو رلموعة من : اإلستراتجيةتعريف  - أ
، كدبا أف صياغة اإلسًتاذبية ترتبط 1األكرب لتوجيو النشاطات يف إذباه كاحد ينصب لتحقيق ىدؼ ادلنشأة

بالتوجهات ادلستقبلية ادلأموؿ الوصوؿ إليها بتحديد األىداؼ اإلسًتاذبية كفقا للقطاع الذم تنشط فيو، مع 
 كتعرؼ اإلسًتاذبية على أهنا: ء، مراعاهتا دلتطلبات العمال

 2"دراسة احمليط التنافس  ألم منظمة تستخدـ ادلوارد كاألساليب اجلديدة يف التسيَت."  -
" إذباه كنطاؽ ادلنظمة الطويل األجل من أجل احلصوؿ على ميزة للمنظمة من خالؿ ترتيب ادلصادر  -

 3ادلتاحة كدبا يرض  أصحاب ادلصاحل." 

التوجو الطويل األجل الذم يسمح بإزباذ  قرارات إسًتاذبية بناءا على الواقع احلايل إذف ى   كاإلسًتاذبية 
 للمنشأة كالوصوؿ إىل حالة مستقبلية مرتقبة.
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  .إستراتجيات إدارة التغيير - ب

تستند إسًتاذبية إدارة التغيَت إىل مداخل أساسية رغم إختالؼ الباحثُت على ربديد إسًتاذبيات إدارة التغيَت 
داخل ادلنشأة، حيث تعتمد كفاءة الوظائف اإلدارية كجودة اخلدمات ادلقدمة   أهنا هتدؼ مجيعها إىل ربسُتإال 

اليت تريد التخلص من ادلشاكل  ادلنشآتإلمتياز أك اليت تبحث عن التفوؽ كا ادلنشآتىذه اإلسًتاذبيات من قبل 
لك  ال تعلن اإلفالس أك اليت تريد عالج مشاكلها احلالية كادلتوقعة، كفيما يل  أىم اإلسًتاذبيات اليت تعتمدىا 

 ادلنشأة يف إدارهتا لعملية التغيَت.

 مدخل التخطيط اإلستراتيجي.  .1

 : عرؼ التخطيط اإلسًتاتيج  على أنوي

عن عملية التخطيط الرمس  الطويل األجل كالذم يستخدـ يف ربديد كإصلاز غايات كأىداؼ أية "عبارة  -
 1مؤسسة. "

 2ادلستقبلية ككضعو زلل التنفيذ."  اهتلتوجها"العملية اليت ؽلكن بواسطتها ألعضاء اإلدارة كضع تصور  -

 3: كتتجلى أعلية التخطيط اإلسًتاتيج  يف النقاط التالية

ضلو ربقيق األىداؼ ادلعلنة كالواضحة اليت تؤدم إىل  توجهات القيادة كادلوارد البشرية يساىم يف توحيد -
 الوصوؿ إىل تطلعات ادلنشأة كادلساعلُت.

 يعمل على ذبنيب ادلنشأة عوامل اخلطر كاإلستعداد ذلا. -
 بتعزيز عوامل القوة كمعاجلة نقاط الضعف. يساعد يف تقوية البناء الداخل  للمنشأة -
 اإلدارة العليا كادلوارد البشرية على اإلبتكار كاإلبداع كإغلاد الوسائل لتحقيق األىداؼ ادلنشودة.يشجع  -

يف حُت تتمثل أبعاد التخطيط اإلسًتاتيج  يف فهم القول اخلارجية أك ادلتغَتات ادلتعلقة هبا كالعمل على 
 ككضع أىداؼ كخطط قادرة على نقل ادلنشأة  ،ككضع رؤية دلستقبلو كتوجهو اإلسًتاتيج ، التنبؤ بالقدرة التنظيمية
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 1كزلاكلة حل ادلشكالت كذبديد اخلطط.، من موقعها احلايل إىل ادلوقع ادلنشود

كعليو يقـو التخطيط اإلسًتاتيج  على ربليل عوامل البيئة اخلارجية كالقدرة على التنبؤ لتحديد الفرص   
كالتهديدات، إضافة إىل مقومات البيئة الداخلية كربديد اإلمكانيات كادلوارد، لتتمكن ادلنشأة خالؿ ربليلها 

من ىذا ادلدخل كالذم يتطلب ربديد األىداؼ كتوقعها من كضع الرؤية اليت ربدد التوجو ادلستقبل  للمنشأة ض
بدقة حبيث تكوف مرنة كقابلة للتحقق كبتكاليف مقبولة نوعا ما، كما يعد اإلستعانة بالكفاءات البشرية الفردية  
كالقائد كالكفاءات اجلماعية اليت تسمح بتكوين فرؽ التغيَت ألداء األعماؿ دبركنة، كمنو تستطيع ادلنشأة ربقيق 

 ُت ادلوارد كالكفاءات. التكامل ب

 مدخل إعادة الهندسة  .2
"فهد سلطاف" إعادة اذلندسة بأهنا " كسيلة إدارية منهجية تقـو على إعادة البناء التنظيم  من  كيعرؼ 

جذكره كتعتمد على إعادة ىيكلة كتصميم العمليات األساسية هبدؼ ربقيق تطوير جوىرم كطموح يف أداء 
 2ادلنظمات دبا يكفل سرعة األداء كزبفيض التكلفة كجودة ادلنتج." 

 3: لنقاط التالية أىداؼ إعادة اذلندسةكنوضح من خالؿ ا

كلن يتحقق إال  كأدكاتو الوصوؿ إىل التغيَت اجلذرم يف األداء من خالؿ إحداث تغيَت يف أسلوب العمل -
 عن طريق تدريب ادلوارد البشرية على تصميم العمل كفقا لرغبات العميل.

بتحديد حاجاتو مث القياـ بإعادة ىندسة الًتكيز على العمالء بًتكيز اإلىتماـ على رغبات العميل كذلك  -
 العمليات لتحقيق اذلدؼ.

تنفيذ أعماذلا بالسرعة ادلطلوبة كىذا بتوفر ادلعلومات الكافية  السرعة عن طريق جعل ادلنشأة قادرة على -
 لعملية إزباذ القرار.

ات القيمة زبفيض التكلفة من خالؿ إلغاء بعض العمليات الغَت الالزمة كالًتكيز على العمليات ذ -
 ادلضافة.
 اجلودة أين يتم ربسُت جودة اخلدمات لتتناسب مع إحتياجات كرغبات العمالء. -
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 1: كمتطلبات تطبيق منهج إعادة اذلندسة ضلددىا يف النقاط التالية

كإعادة ىيكلة ، يف اذليكل التنظيم  كذلك بتوفَت إدارة مسؤكلة عن إعادة اذلندسة: المتطلبات التنظيمية -
إضافة إىل ربديد العالقة بُت إعادة ىندسة القسم ، ادلستهدؼ يف ادلنشأة دبا يضمن ادلركنة كالدقة يف األداءالنشاط 

 ادلستهدؼ كاألنشطة األخرل.
كذلك بإعتماد على اإلعداد اجليد للقادة إلحداث التغيَت اجلذرم يف ادلفاىيم : المتطلبات البشرية -
إضافة إىل ، ل ادلوارد البشرية ادلرتبطة بعملية التدريب لقبوؿ إعادة اذلندسةكالعمل على إعادة إقناع كتأىي، كاألفكار

اإلعتماد على بناء الثقافة التنظيمية لدل ادلوارد البشرية مثل التكيف مع إعادة اذلندسة كاجلودة الشاملة كالدخوؿ 
 خدمة العميل. إىل فرؽ العمل ادلوجهة ذاتيا كتطوير

ككذا تصميم ، مل على توفَت ادليزانيات ادلالئمة لتحقيق أىداؼ اذلندسةكاليت تش: المتطلبات المادية -
ادلساحة ككذا ، التصميم، نظم فعالية لألجور كادلرتبات ككذا العمل على توفَت بيئة عمل مناسبة من حيث ادلوقع

الوقت كاجلهد  ت كاإلتصاؿ عن بعد لًتشيدنإضافة إىل إدخاؿ نظم متقدمة مثل شبكة األنًت ، التجهيزات التدريبية
 كالتكلفة.

صلد أف مدخل إعادة اذلندسة يركز على التغيَت يف أبعاده الكلية سواء كاف التغيَت نقل  أك بسيط ما  كعليو
غلعل ىذا ادلدخل يتشارؾ مع إدارة التغيَت يف ىذه األبعاد كادلتمثلة يف التغيَت يف اذليكل التنظيم  الذم يتم من 

ة، التغيَت يف ادلوارد البشرية بإعتماد القائد كإدراج خاللو إعادة تنظيم للمصاحل ادلختلفة كفقا للتوجهات اجلديد
دكرات تعليمية كتدريبية شلا يساىم يف بناء ثقافة تنظيمية جديدة، كيقـو مدخل إعادة اذلندسة على ربديد سلتلف 
التكاليف اليت تساىم يف تطبيق األىداؼ ادلسطرة يف كل بعد من األبعاد السابقة، كصلد أف ىذا ادلدخل أشار 

 نيا إىل مقاكمة التغيَت كحدد األساليب كالطرؽ للتقليل منها.   ضم

 كايزن"" مدخل التحسين المستمر .3

"Kaizen "   ابتكرىا كفلسفة طريقة كوهنامن كسائل التغيَت (Taiichi Ohno)  كمفهـو ،ادلنشآتلقيادة  
Kaizen يتكوف من كلمتُت يابانيتُت :Kai = Change   ك التغيَتكىZen = Good  لألفضل أك األحسنأم ،

منهجية موجودة يف اجملتمع كى   ،التحسُت ادلستمر أم  Kaizen Continual Improvement كتًتجم إمجاال
الياباين كتستخدـ يف كل ما يساعد على ربسُت اإلنتاجية كإتقاف العمل يف احلياة على مستول الفرد كاألسرة 
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كالذم بُت كيف "  Masaaki Lamaiعلى يد اخلبَت الياباين" 1984 ىذا ادلفهـو سنة لينتشر، ادلنشاتكاجملتمع ك 
ادلصانع  هاكما بُت كيف تستخدم،  يف ربسُت تنافسيتها كمكانتها االقتصادية Kaizen استخدمت الياباف مفهـو

كتعد فكرة ربديد اذلدر كالتخلص منو يف العمليات علا احملورين الرئيسُت لصناعة ، "Toyota"اليابانية بداية من 
 Kaizen "1"التحسُت من خالؿ 

 ، كبالتايل تعزيز موقفغَت الالزمة ادلوادالكبَتة على بعض  التكاليفلتقليل  مطلوبة "Kaizen"كاسًتاتيجية
كى  إزالة ادلخلفات أك األمور اليت ، " Muda Elimination" كتسمى بطريقة ، يف السوؽ بشكل مستمرادلنشأة 

 2ال تضيف قيمة للعمل كربد من سرعتو.

 3: على إتباع اخلطوات التالية Kaizen باستخداـكتركز منهجية التغيَت 

بالعمليات اليت ؽلكن التعامل معها بسهولة لتحقيق نتائج سريعة تسهل قبوؿ التغيَت كتدعم التطوير  البدء -
 كقيادهتا بأف أم عملية ؽلكن ربسينها. كتذكر مواردىا البشرية

 غلب الًتكيز على ربسُت ظركؼ العمل كأية عوامل من شأهنا أف تدعم عملية التغيَت. -

ف ىو التخلص من الفاقد يف العمليات قدر اإلمكاف ما يؤدم لتحسُت الكايز  باستخداـإف ىدؼ التغيَت  -
 زمن العملية كتكلفتها كجودهتا كىذا ىو اجلانب التقٍت يف العملية.

 كاعتباريف الكايزف يتضمن التغيَت يف ثقافة ادلوارد البشرية كادلنشأة من خالؿ التعلم  االجتماع اجلانب  -
 حيث يتعلم ادلورد البشرم كيف ػلدد أىدافو كيصل إليها بنفسو.، أنشطة التعليم جزء أساس  يف ىذه الفلسفة

 العمل بركح الفريق الواحد يف زلاربة اذلدر ) الفاقد يف ادلنشأة(. -
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كيركز مدخل الكايزف على تقليل التكاليف كربسُت أداء ادلوارد البشرية دبا سيكوف لو أثر مستقبل  إغلابيا ما 
غلعل قبوؿ ادلوارد البشرية للتغيَت نابع عن إرادهتم كونو يتم بصفة جزئية، كبالتايل يعد ىذا ادلدخل األفضل من بُت 

ية إلدارة التغيَت التدرغل  ادلعتمد على الكفاءات البشرية كالتطوير ادلداخل السابقة كونو يتماشى مع الركائز األساس
الذايت ذلا من جهة كالعمل على اإلستغالؿ األفضل دلواردىا ادلتوفرة دكف احلاجة لإلستثمار يف موارد جديدة، كىو 

 ما يؤدم إىل صلاح عملية التغيَت. 

 المطلب الثاني: إدارة عملية إدارة التغيير.

دكامة التغيَت أك ما يصطلح عليو حديثا بالربيع العريب كىو مصطلح سياس  كثَتا ما يستخدـ مصطلح     
يعرب عن حالة غضب اجملتمع عن األكضاع القائمة يف الدكلة، كما كيرتبط ىذا ادلصطلح بنوع التغيَت ادلفاجئ الذم 

طرح السؤاؿ  ىل ستنجح عملية التغيَت يف يكوف فيو اذلدؼ كاضحا لكن تكاليف ربقيقو رلهولة، ما يؤدم إىل 
ظل الظركؼ السائدة؟ دكف طرح السؤاؿ كيف ستنجح ىذه العملية؟، نظرا لتزايد التأثَت اإلجتماع  دكف أف 
يصاحبها كع  كايف، كبإسقاط ىذا ادلصطلح على ادلنشآت صلد أنو عليها مراعاة متطلبات عمالئها كمستجدات 

 ا حىت ال تعلن إفالسها يف ظل غياب ثقافة التغيَت.بيئة األعماؿ يف مجيع رلاالهت

كألجل سد الفجوة بُت الناذبة عن غياب ثقافة التغيَت كالناذبة بدكرىا عن رفض ادلوارد البشرية يف ادلنشأة 
 قبوؿ التغيَت، ال بد من اللجوء إىل إستخداـ أساليب اإلتصاؿ كاحلوافز ادلادية اليت تؤكد فيها ادلنشأة أف ادلنافع
متكاملة، يف زلاكلة إلستخراج األفكار اإلبداعية يف أداء األعماؿ اإلدارية، كما قد تلجأ ادلنشأة إىل أسلوب 
التعنيف للتقليل من مقاكمة التغيَت كلتقـو ادلنشأة بضماف صلاح عملية التغيَت تلجأ إىل اإلعتماد على قائد التغيَت 

لذا يلقى على عاتق القادة توجيو اجلهود بإتباع الكفاءة للوصوؿ إىل  أك ككيل التغيَت لقبوؿ عملية التغيَت تدرغليا،
 الفعالية يف ربقيق الرؤية.      

 أوال: مقاومة التغيير.
دبجرد إعالف ادلنشأة عن مجلة من التغيَتات ادلعتمدة تنقسم ادلوارد البشرية إىل فئات مؤيدة للتغَتات احلاصلة     

كفئات معارضة ذلا، كتنشأ ادلعارضة نتيجة اخلوؼ من النتائج ادلًتتبة عن العملية كفقداف ادلنصب كضياع ادلصاحل 
 سليب على مسار عملية التغيَت.   اذباهَت" الذم يؤثر يف اخلاصة كيصطلح على رفض التغيَت" دبقاكمة التغي
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 ،"Frenchand Cochمن "حيث كتب كل ، إف مفهـو مقاكمة التغيَت تعود جذكره إىل سنوات اخلمسينيات
كاليت أكضحا فيها أف ادلقاكمة عبارة عن رد ، "Overcoming Resistance To Changeيف أحد ادلقاالت بعنواف "

كإما رد فعل مجاع  ناتج عن القول الصادرة عن ، طرؼ الفرد كذلك إلحساسو باحلرماف كالتهميشفعل إما من 
األفراد  امتثاؿأك ىو عدـ ، اإلمتناع عن التغيَت كالتمسك باألكضاع القائمة مقاكمة التغيَت يعٌت هباك 1، اجلماعة

 2للتغيَت بالدرجة ادلناسبة كالركوف للمحافظة على الوضع القائم.

 (: ردود الفعل نحو عملية التغيير في المنشأة.10رقم )شكل 
 

 

 

 

 

 

 
، 2009عماف،  ،احلديث للنشر كالتوزيع عامل الكتاب ،اإلدارة الحديثة نظريات وإستراتجيات ونماذج حديثة: أمحد اخلطيب كعادؿ سامل معايعة، المصدر

 .401ص.

صلد أف ردكد الفعل نابعة عن ردكد الفعل ضلو عملية التغيَت يف ادلنشأة، ادلتضمن  (10من الشكل رقم )
التفاعل العاطف  فمن الرفض لعملية التغيَت كاليت زبلق جو ملئ بالشائعات من تعطيل للًتقيات، تغيَت مناصب 
السلطة ما يؤدم إىل العمل يف بيئة يسودىا الشك، التذبذب كاخلوؼ من التغيَتات احلاصلة، كمع إستمرار ادلنشأة 

وارد البشرية نفسها يف حالة مساكمة مع اإلدارة من أجل التقليل من اآلثار السلبية يف عملية التغيَت صلد أف ادل
لعملية التغيَت من خالؿ تقدًن مجلة من الطلبات على رأسها عدـ تسريح العماؿ، لتقـو اإلدارة بدراسة الطلبات 

رفضها، كإذا كاف رد فعل اإلدارة بناءا على الرؤية ادلوضوعية كمسار تنفيذىا يتم قبوؿ الطلبات كليا أك جزئيا أك 
سليب على الطلبات ادلقدمة أك تتطلب األمر مدة من الزمن فإف بيئة العمل يسودىا جو من اإلكتئاب كعدـ 

                                                           
 .53-52ص ص. مرجع سابق،، زين الدين بركش كحلسن ىدار 1

2 Pascal chrpentier, les formes du management: la gestion du changement dans les organisations, Voir le line url: 

http: //www.ladocumentation francaise.fr/var/storaye/libris/330333043211/ex.pdf, Récupéré le (08/08/2014), 

p.31. 
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اإلكًتاث لفًتة من الزمن، لتقـو ادلنشأة يف نفس الفًتة الزمنية بالبحث عن سبل إلعادة ثقة ككالء مواردىا البشرية 
 عملية التغيَت.  كخلق ثقافة تسمح بقبوؿ 

 1: ربدث للعديد من األسباب نذكر منها: أسباب مقاومة التغيير - أ
يف كل  إذ ال يكوف مضطرا للتفكَت، كوف ادلورد البشرم يشعر باإلرتياح لتعوده على ركتُت العمل: العادة -

على أظلاط سلوكية فإف كاف التغيَت يتطلب أظلاط سلوكية جديدة فإهنم ؽليلوف إىل مقاكمتو حفاظا ، موقف جديد
 نفسية كعقلية.، كلك  يتكيفوا مع عملية التغيَت ال بد لو من بذؿ طاقة بدنية، معركفة

كوف عملية التغيَت تضع ادلورد البشرم يف كضع غَت مألوؼ تكوف فيو التنبؤات : الخوف من المجهول -
 هم إىل مقاكمة التغيَت.كىذا التشويش ػلدث مشاعر القلق كاخلوؼ كىو ما يدفع، صعبة كالتصرفات مبهمة

عدـ فهم ادلوارد البشرية ألىداؼ عملية التغيَت كالنتائج ادلًتتبة عليو فإهنم ؽليلوف إىل مقاكمة : سوء الفهم -
 عملية التغيَت الناتج عن عدـ توفر ادلعلومات أك توفر معلومات خاطئة.

إىل مقاكمة التغيَت للتعارض بُت  فؤك فيلجكوهنا عملية هتدد بعض مصاحل السلطة : تضارب المصالح -
 مصاحلهم كإلتزاماهتم كعالقاهتم مع ما يتطلبو الوضع اجلديد.

يقض  ادلورد البشرم فًتة طويلة داخل ادلنشأة لتعلم طرؽ معينة للعمل كتطوير مواقف : التكاليف -
 فيلجئوفبذكؿ من قبلهم لذا فإف عملية التغيَت تؤثر عليهم بشعورىم بضياع الوقت كاجلهد ادل، كإذباىات زلددة

 دلقاكمة عملية التغيَت.
 التزاماتقد تعارض ادلوارد البشرية أك ادلنشأة عملية إدارة التغيَت نظرا لوجود : إلتزامات وإرتباطات سابقة -

 العقود ادلوقعة من طرؼ ادلنشأة مع النقابات العمالية أك العقود مع ادلوردين.: منشات أخرل مثال سابقة مع
كالتنوع يف نظاـ القيم كلما أدل إىل تقدًن  التباين ازدادكلما : التنوع في نظام القيمو  ينشدة التبا -

 .اعتمادىامقًتحات للتغيَت كالتطوير مع 
للتغلب على مقاكمة عملية إدارة التغيَت غلب ربليل ادلعلومات : التغلب على أسباب مقاومة التغيير - ب

مقاكمة التغيَت، فشدة ادلقاكمة تكشف عن درجة تقبل التغيَت أك إمكانية ربديد حساسية ادلوارد ادلتعلقة بأسباب 
 2البشرية، كللتغلب على أسباب مقاكمة التغيَت ال بد من إتباع اخلطوات التالية: 

                                                           
 .352-351صآخركف، مرجع سابق، ص خيضر كاظم محود الفرػلات ك  1
 .42، ص.2009عماف،  ،علم الكتاب احلديث للنشر كالتوزيع، اإلدارة الحديثة نظريات وإستراتجيات ونماذج حديثةأمحد خطيب كعادؿ سامل معايعة،  2
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دبجرد ربديد ادلشكلة نبحث عن األسباب كراء ىذا اإلشكاؿ لتفادم تكرارىا : اإلعتراف بالمشكلة -
 كالبحث عن احللوؿ حىت ال تتحوؿ ىذه ادلشكلة إىل أزمة مستقبال. مسبقا

يتم بناء الثقة عن طريق كجود قائد كفؤ يؤثر بشكل كبَت يف : بناء الثقة بين العاملين واإلدارة العليا -
 منظومة العمل بادلنشأة حيث يسهم األداء ادلتزف خاصة للقيادة العليا يف خلق بيئة عمل إغلابية كزلفزة.

من خالؿ إشراؾ ادلوارد البشرية يف خلق الرؤية ادلشًتكة : توسيع قاعدة المشاركة إلحداث التغيير -
كربديد العالقة بُت ادلخطط كادلنفذ لعملية التغيَت كتوطيد العالقة بُت مجيع ادلستويات اإلدارية ، للمنشأة

 كشعورىم باإلنتماء. ، كمشاركتهم يف خطة التغيَت
، اليت تثبت عدـ إستغناء ادلنشأة عن مواردىا البشرية التدريبيةالؿ إجراء الدكرات من خ: تقديم الحوافز -

 تشجيع األفكار اإلبداعية كخلق نظاـ مكافئة.ل
يعد إشراؾ ادلوارد البشرية كربفيزىم لعملية التغيَت أىم : إختيار الوقت المناسب لتطبيق خطة التغيير -

ليت زبدـ عملية التغيَت كالتمتع بركح عالية من ادلسؤكلية كىو ما يًتجم مرحلة يتم فيها ربديد ادلهارات ادلطلوبة ا
 خطة التغيَت إىل كاقع عمل  ؽلكن أف يتم بنجاح.

 1: كتنمية إلتزامات ادلوارد البشرية ؽلكن للمنشأة إتباع اخلطوات التالية كما كأنو من أجل تقليل مقاكمة التغيَت  
 إلحداث عملية التغيَت.إختيار التوقيت كالظركؼ ادلناسبة  -
كؽلكن اإلستعانة بالرؤساء ، بأف التغيَت سوؼ يكوف يف صاحل ادلنظمة كصاحلهم معا إقناع ادلوارد البشرية -

 كاخلرباء اإلستشارين ككذا قادة اجلماعات من خارج ادلنشأة أك داخلها. 
ر كبذلك ؽلكن تقليل مقاكمتهم حيث ؽلكن إشراؾ ادلوارد البشرية يف جهود التغيَت كالتطوي، تدعيم ادلشاركة -

 للتغيَت كضماف إلتزامهم بتنفيذ التغيَت.
 إستخداـ أساليب الضغط حيث ؽلكن فرض التغيَت كتوضيح أنو ليس ىناؾ بديال عنو. -

،  أنو للتغلب على مقاكمة التغيَت فإف التواصل الفعاؿ ىو ادلفتاح "Mcclaman"كيف ىذا اإلطار أيضا يقًتح
ضمن شبكة من  أحداث التشتت اإلجتماع  بالعمل قائد التغيَت الفعاؿ قادرا على مواجهةكما غلب أف يكوف 

 2.االتصاؿأصحاب ادلصلحة كإدارة عملية 

                                                           
 حوؿ األداء ادلتميز يف أكسرير منور كسعيد منصور منور، التطوير التنظيم  كإدارة التغيَت يف ادلنظمات احلكومية)ادلتطلبات كادلعوقات(، ادلؤسبر العلم  الدكيل 1

 .274، ص.2005مارس  09-08ادلنظمات احلكومية، كرقلة، 
2
P.Dawson, People and Process, Making, Sense of Change Management, university of Wollongong, 2008, 

p.03. 
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 . قيادة التغيير: ثانيا    

تتفاعل فيها ادلتغَتات ، إف التوجو ضلو إحداث عملية التغيَت تستوجب التفكَت يف إستحداث أساليب مبتكرة 
كىو ما يستوجب إستغالؿ كل ، مع الوضع اإلقتصادم كاإلجتماع  لإلستفادة من الفرص ادلتاحة التقنية احلديثة

 1: " السكارنة" بعض النقاط اليت ؽلكن إستغالذلا نوردىا يف النقاط التاليةاقًتحكقد ، موارد ادلنشأة إغلابيا

 جودة(.، ئية) تكلفةكالعمل على تطويرىا يف إطار الثنا، حسن إستغالؿ الوسائل التقنية ادلتاحة -
 األىداؼ يف ادلنشأة. ديناميكيةالبحث العلم  ادلستمر لتطوير كتقدًن منتج أفضل ؼلدـ  -
كالعمل على تطويرىا يف ، حسن إستخداـ ادلوارد البشرية ادلتاحة القادرة على إظهار إمكانياهتا كقدراهتا -

 إطار ميزانية ادلشركع.

ادلوارد البشرية زلور منهج إدارة التغيَت فيما تعلق بوضع اإلسًتاذبة، مقاكمة التغيَت كالكفاءات  إعتبار علىك 
البشرية الذين يؤثركف كيتأثركف بعملية التغيَت يف إذباىُت اإلغلايب منها كالسليب، كجب على ادلنشأة أثناء كضعها 

"بقائد التغيَت"  صلاح سار عملية التغيَت كيصطلح عليوللرؤية ربديد الكفاءات البشرية اليت ؽلكن اإلستعانة هبا إل
ىذه الكفاءات يتم جلبها من خارج ادلنشأة كيصطلح عليو" بوكيل التغَت"، كيتم اإلستعانة هبذا النوع  كإف مل تتوفر

ث فئات من الكفاءات لقدرهتا على التأثَت يف سلوؾ ادلوارد البشرية كربليلو، ليتم تقسيم ادلوارد البشرية إىل ثال
موارد بشرية زلبو للتغيَت كتدعمو، موارد بشرية رافضة للتغيَت كرباربو، كموارد بشرية زلايدة، كلتحديد الطرؽ ادلمكن 

 إتباعها يف ربقيق الرؤية كاإلستفادة من الكفاءات يف الفئات الثالث.  

غموضا كاألكثر صعوبة من ادلسلم بو أف أساليب القيادة ى  األكثر " Fredrik jeun dierzككما يقوؿ" 
عند تعلميها كمع ذلك تظهر احلقيقية على ادلدل الطويل، من خالؿ زلاكلتك ألف تكوف قائدا جيدا، فالناس 

 : لتعرؼ القيادة على أهنا، يتحولوف إىل ما يسعوف إليو"

، كما اآلخرينرمسيا يف سلوؾ  "ى  عملية من العالقات ادلتداخلة ػلاكؿ ادلدير أك القائد من خالذلا التأثَت -
 2يوجهها ضلو ربقيق األىداؼ احملددة ذلا." يؤثر يف سلوؾ ادلنظمة ك 

 

                                                           
 .333، ص.2009، عماف ،دار ادليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة، التطوير التنظيمي واإلداريبالؿ خلف السكارنة،  1
مذكرة ماجستَت من ، "ادلوظفُت يف كزارات السلطة الوطنية الفلسطينية) مقًتحات للتفعيل( شؤكفلدل مديرم دكائر  اإلبداع اإلدارم "ىدل أمحد عبد اهلل سالمة، 2
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كقوة  كيستمد القائد نفوذه، " ى  إستعماؿ نفوذ كقوة معينة لتحقيق أىداؼ زلددة عن طريق ادلرؤكسُت -
الذم يستمد منو القائد تأثَته على العاملُت دبصدرين أكذلما القوة الشرعية)السلطة( كاليت تعرب عن ادلكانة كادلركز 

كما قد يستخدـ أسلوب اإلكراه الذم يؤدم يف ،  القدرة على تقدًن احلوافز ادلادية كادلعنوية للتأثَت على ادلرؤكسُت
أما الثانية فه  الصفات الشخصية للقائد من أخالؽ كإحًتاـ متباين إضافة إىل الكفاءة ، الغالب إىل نتائج سلبية

 1كادلهارة يف أداء األعماؿ." 
 (: قيادة التغيير.11شكل رقم)

 
-  
 
 
 

 
 . 337، ص.2009عماف،  ،دار ادليسرة للنشر كالتوزيع كالطباعة، التطوير التنظيمي واإلداري: بالؿ خلف السكارنة، المصدر

، كاليت صلدىا تعتمد على القيادة ادلشًتكة عن طريق جعل التغيَتقيادة ادلتضمن  (11من خالؿ الشكل رقم)
ادلوارد البشرية تعمل ضمن فرؽ تغيَت، تقـو كل فرقة عمل دبهاـ زلددة كيف زمن زلدد، كتتشارؾ الفرؽ يف طرح 
األفكار اإلبداعية لضماف حسن سَت تنفيذ مسار عملية التغيَت، كما تعتمد على اجلانب اذليكل  من إعادة ترتيب 

ستويات السلطة كادلسؤكلية لتحديد الكفاءات البشرية القادرة على اإلبداع يف حل ادلشاكل كإستغالؿ الفرص م
كمواجهة التحديات، حيث يتمكن قادة التغيَت من خالؿ فرؽ التغيَت اليت تضم رلموعة من اإلطارات ذات 

إستخداـ التقنيات احلديثة من تقليص التأىيل األكادؽل  كالذم يسمح بإزباذ القرارات السليمة، كما كيساىم 
الزمن ادلستغرؽ لتنفيذ عملية التغيَت، كتسمح اجلوانب اليت تعتمدىا قيادة التغيَت من بناء أرضية لثقافة جديدة 

 تسهم يف ربقيق الرؤية كتطوير مسار تنفيذىا.   

أة كتوجهها ضلو ربقيق تؤثر القيادة يف سلوؾ ادلوارد البشرية داخل ادلنشمتطلبات القيادة الناجحة:  - أ
األىداؼ ادلسطرة، ما غلعل تقلد منصب القيادة ؽليزه رلموعة من اخلصائص كتتطلب توفر رلموعة من الشركط 

  لنجاحها. 
                                                           

-06ارة العربية، القاىرة، اصرة لإلدسام  عبد اهلل الباحسُت، القيادة اإلدارية كمتطلبات التغيَت، ادلؤسبر العريب الثاين يف القيادة اإلبداعية يف مواجهة التحديات ادلع 1
 .34-33، ص ص.2001نوفمرب،  08

السلوك )القيادة  اجلانب
 ادلشًتكة(.

اجلانب العلم )ترشيد 
 القررات(.

اجلانب التقٍت)التكنولوجيا 
 احلديثة(

 اذليكل )اذلندرة(اجلانب 

 قيادة التغيير
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 (: متطلبات القيادة الناجحة.01جدول رقم)
 متطلبات القائد صفات القائد

الشخصية القوية كاإلخالص للقدرة على مواجهة احلقائق 
 كإقداـ.بشجاعة 

 كقانونية إمتالؾ سلطة شرعية

التمتع باآلراء اجليدة كاحلكمة، ككذا التمتع بالنشاط، الطاقة، 
 ادلبادرة كالرغبة يف العمل.

 ادلشاركة كادلشاكرة لتجنب إنعكاسات التغيَت كمقاكمتو.

احلـز كالتمتع بالثقة إلزباذ القرارات ككذا التضحية برغباتو 
 كإحتياجاتو الشخصية. 

 وفَت ادلوارد اليت تضمن قياـ كتنفيذ التغيَت بكافة مراحلو.ت

التمتع بالقدرات اإلدارية بإمتالؾ مهارات اإلتصاؿ 
 كالتخاطب.

القياـ بعملية الرقابة كالتخطيط ادلستمر للتأكد من أف التغيَت 
 قد حقق أىدافو.

 .35، ص.2005، لبناف،  دار النهضة العربية ،واإلتجاىات الحديثة في إدارة المؤسساتالمبادئ باإلعتماد على: حسن إبراىيم بلوط،  مت إعداده: المصدر

القائد عليو أف يتمتع بصفات زلددة سبيزه صلد أف  ،متطلبات القيادة الناجحة بعنواف (01من اجلدكؿ رقم )
عن غَته كمن أىم ىذه الصفات اليت ذبذب ادلوارد البشرية حولو سبتعو باحلكمة كإمتالؾ القدرات اإلدارية 
كمهارات اإلتصاؿ، يف حُت  يقابل ىذه الصفات توفر رلموعة من ادلتطلبات ألداء مهاـ ىذا ادلنصب كإمتالؾ 

 إتباع أساليب الًتغيب كالتعنيف لتحقيق الرؤية. السلطة، توفر ادلوارد، ك 

 دور القيادة التحويلية في إحداث التغيير:  - أ

 القيادة التحويلية على أهنا:عرؼ ت

"القيادة التحويلية بأهنا: " عملية يسعى من خالذلا القائد كالتابعُت إىل النهوض  "ثركت مشهورحسب  -
 1كاألخالؽ." بكل منها للوصوؿ إىل أعلى ادلستويات الدافعة

" إياد محاد" بأهنا" ظلط قيادم لو رؤية كاضحة عن ادلستقبل كأىدافو تشجع ادلرؤكسُت على حسب -
ادلشاركة يف بلورة رؤية طويلة األجل كتبٍت أساليب قيادية مرنة سبكن من التأقلم كالتكيف مع التطورات كالتغَتات 

ل على إغلاد بيئة إدارية صحية تقـو على التفاىم كاحلوار البناء العادلية ادلعاصرة، كهتتم بالعمل اجلماع  ادلنظم كالعم
 2ادلستويات اإلدارية مجيعا." كادلشاركة يف

عمل منظم كىادؼ قائم على ادلشاركة كالتفاعل بُت الكفاءات يف سلتلف  كعليو القيادة التحويلية ى 
 ادلستويات التنظيمية دبا يكفل ربقيق الرؤية.

                                                           
 .123ثركت مشهور، مرجع سابق، ص. 1
، 2011، (27اجمللد ) العدد الرابع ،مجلة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، "أثر القيادة التحويلية يف إدارة التغيَت التنظيم "إياد محاد كتيسَت زاىر،  2

 .386ص.
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 1: التالية لتحويلية إىل العناصر األساسيةكيتم إسناد القيادة ا
 هبدؼ ربويل ادلنشأة من فعالة إىل أكثر فعالية.: التغيير -
 حيث تستند إىل التفكَت اإلبتكارم حلل ما يواجهها من مشاكل معقدة.: اإلبداع -
كاإلستمتاع كىو ما ؽليز القائد التحويل  يف قدرتو على خوض ادلغامرة كقبوؿ التحدم : روح المخاطرة -

 بادلواقف ادلعقدة.
من خالؿ إستبيانة متعددة العناصر  "Bass and Avolios"كتقـو القيادة التحويلية على عدة أبعاد طورىا

 2: نذكرىا فيما يل ك 

، حيث يصف سلوؾ القائد الذم ػلظى بإعجاب كإحًتاـ كتقدير التابعُت: الجاذبية)التأثير المثالي( -
كتقدًن إحتياجات التابعُت على إحتياجاتو الشخصية كقيامو ، ادلخاطر من قبل القائدكيتطلب ذلك ادلشاركة يف 

 بتصرفات ذات طابع أخالق .
بالًتكيز على سلوكيات كتصرفات القائد الذم يثَت يف التابعُت حب التحدم كتفوؽ : الحفز اإللهامي -

 ركح الفريق من خالؿ احلماسة كادلثالية.كتصف أسلوب اإللتزاـ لألعلية التنظيمية كإستثارة ، توقعات التابعُت
كفيها يعمل القائد التحويل  على البحث عن األفكار اجلديدة كتشجيع حل ادلشاكل : اإلستثارة الفكرية -

 كدعم النماذج اجلديدة كاخلالقة ألداء العمل.، بطريقة إبداعية من قبل التابعُت
ائد الذم يستمع بلطف كيويل أعلية خاصة كتظهر ىذه الصفة من خالؿ أسلوب الق: اإلعتبار الفردي -

 إلحتياجات التابعُت كإصلازاهتم من خالؿ تبٍت إسًتاذبيات التقدير كاإلطراء اإلدارم.
 ثالثا: دور قيادة التغيير في التقليص من مقاومة التغيير.

التغيَت ىم األمل الوحيد دلواجهة ادلستقبل  " أف ادلدرين ادلبدعُت الذين يتوقعوف" Chris Argyrisيقوؿ"
أم إعتماد ادلنشأة على ادلوارد البشرية ادلوظفة كادلدراء كالعمل على كضع خطة كتنفيذىا باإلتباع الصاـر بنجاح."، 

رد للوائح كالتنظيمات دكف مراعاة ادلركنة يف عملية التنفيذ ػلوؿ دكف إستمرار ادلنشأة، ما غلعل اإلعتماد على ادلوا
البشرية ذات الكفاءة القادرة على ربليل البيئة اخلارجية لرصد الفرص كالتهديدات كربليل البيئة الداخلية لتعديلها 
دبا يتماشى مع األىداؼ ادلسطرة يساىم يف إستمرارية ادلنشأة، إذا إمتازت القيادة بإمتالؾ ادلؤىالت كالقدرة على 

وارد كإستغالذلا، تذليل العراقيل بإتباع مراحل زمنية متتالية، تسعى من اإلبداع كادلخاطرة، كاليت تستطيع حشد ادل
                                                           

 .392ادلرجع السابق، ص. ،كتيسَت زاىرإياد محاد   1
ل اإلدارم، ادلملكة العربية السعودية سعد مرزكق  العتييب، دكر القيادة التحويلية يف إدارة التغيَت، ادلؤسبر اإلدارم الثالث حوؿ إدارة التغيَت كمتطلبات التطوير يف العم 2

 .19ق، ، ص.1426صفر  18-19
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خالذلا قيادة التغيَت كبالدرجة األكىل توحيد اجلهود بالتقليل من مقاكمة التغيَت لبعض ادلوارد البشرية خاصة اليت 
تغيَت زلاكلة اإلستفادة من كإلصلاح عملية التشكل خطرا ػلوؿ دكف التطبيق الفعاؿ للرؤية، حيث يعمل قائد التغيَت 

 1: ادلعادلة التالية
R=D*V*F 

 مقاكمة التغيَت. R (Resistance to change)حيث: 
 D (Dissatisfaction) إستياء اجلهة ادلقاكمة للتغيَت 
 V (Vision) التغيَت(. الرؤية )موضوع 
 F (First or next steps) التغيَتاألكلية أك ادلوالية يف تنفيذ مسار  اخلطوة 

كما يوضح الشكل أدناه شرح لبعض ما كرد يف ىذه ادلعادلة، كما كيوضح دكر القيادة التحويلية يف إصلاح      
 إدارة التغيَت بادلنشأة. 

 .(: تطور عملية التغيير12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 .20، ص.2011العراؽ،  ،جامعة بابل كلية اذلندسةر، إدارة التغييزلمد عل  األنبارم، المصدر:                       

                                                           
1
Resistance to change, Voir le line url: http: // www.umich.edu/ itdtq/2.1.resistance.to.htm, Récupéré le 

( 4  4    4 . 

 التغيير و

 التحديات

 المبتكرة

مراقبة 
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 لمراقبةا التدريب التجريب إلتصالا المعلومات

 الصدمة
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 التجريب
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اليت تبدأ بإظهار مستول أداء التغيَت الذم يبدك منخفضا ك  ،تطور عملية التغيَت ادلتضمن (12الشكل) من
أثناء الشركع بعملية التغيَت كىذا ناتج عن التدفق ادلعلومايت بأسلوب غَت رمس  عن إحداث عملية تغيَت 

كالتغيَت يف أساليب العمل، التغيَت يف  كاإلشاعات اليت تل  ىذا اخلرب من التفكَت السليب عن عملية التغيَت
ادلناصب اإلدارية، زبفيض نسبة العمالة كغَتىا ذبعل ادلوارد البشرية ربت أثر الصدمة، ليليها إرتفاع مستول أداء 

و رفض التغيَت سواء كاف ىذا الرفض معلنا أك مستًتا كىو ما التغيَت كلكن ضلو التأثَت السليب بإذباه العاملُت ضل
ؼللق رلموعة من العراقيل إذباه إحداث التغيَت كتعد أعقد مرحلة من مراحل تطور عملية التغيَت، كألجل التخفيف 

غيَت من حدة رفض التغيَت يتم اإلستعانة بقائد التغيَت الذم يقـو بشرح الرؤية بطريقة كاضحة تسمح برؤية الت
بطريقة إغلابية تبُت عدـ تعارض التغيَت مع مصلحة ادلوارد البشرية كأنو ينصب يف مصلحتهم مثل ما احلاؿ 
بالنسبة للمنشأة كيتم إقناعهم بضركرة ذبريب التغيَت كإتقاف العمل بأسلوب جديد كخطوة أكىل دلعرفة إغلابياتو، 

ضلو  م العقالين للتغيَت كتصورات ادلوارد البشرية األقل حدةلينخفض مستول األداء السليب للتغيَت كينتقل ضلو الفه
عمليات التغيَت، ليستمر إطلفاض مستول أداء التغيَت كلكن يف اإلذباه اإلغلايب ضلو قبوؿ التغيَت ليكوف بذلك 

سابقة اللجوء  ليتم يف ىذه ادلرحلة إضافة إىل احلوافز ادلقدمة يف مراحل ،القاعدة األساسية لتنفيذ التغيَت كإستمراره
كعمليات التفويض  غَتىا من األساليب اليت زبدـ التغيَتكشرح العمل بالتقنيات احلديثة ك  لفتح الدكرات التدريبية،

دبتابعة تنفيذ خطة التغيَت  اليت يقـو هبا قائد التغيَت كإدارة الوقت، ليلجأ قائد التغيَت بعدىا للقياـ بعمليات ادلراقبة
ادلوارد البشرية على إختالؼ مستوياهتم اإلدارية لغرض التوجيو السليم دلنهج التغيَت، لَتتفع يع مج مؤىالتكمتابعة 

أداء التغيَت إغلابيا ضلو األعلى ليصل إىل مستول التجريب كمستول اإلعًتاؼ كمن مهاـ قائد التغيَت ىنا مواجهة 
لوصوؿ إىل مرحلة التكامل يف مستول أداء التغيَت التحديات ادلبتكرة اليت تطرحها البيئة الداخلية كالبيئة اخلارجية ل

 البشرية ككذا التقنية اليت تتمتع هبا ادلنشأة. الكفاءاتك  كضماف اجلودة كادليزانية التنافسية يف ظل ادلركنة
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 المطلب الثالث: مخرجات إدارة التغيير.

التغيَت مدخل يركز على خدمة العمالء كدعم التطور ادلستمر للمنشأة جملرات تغَتات متطلبات تعد إدارة 
العمالء، كيتم ذلك من خالؿ إشراؾ مجيع ادلوارد البشرية يف ربقيق اإلحتياجات احلالية كالتوقعات ادلستقبلية، ليعد 

 كمواردىا البشرية لبناء بيئة عمل مبدعة. التوجو ضلو منهج سبكُت العاملُت دعما لتحقيق التكامل بُت ادلنشأة 

 الجودة الشاملة.  إدارة التغيير وإدارة: أوال

الذم قاـ  1931سنة  "Edward Deming"مفهـو اجلودة بدءا من  ساىم العديد من ادلفكرين يف رسم
بإلقاء زلاضرات حوؿ اجلودة كاألساليب اإلحصائية يف اجلودة لتنتشر أفكاره بسرعة كتصبح عناكين اجلودة منشورة 

ليمر ، نشر كتاب عن ضبط اجلودة 1951سنة "Joseph Juran"يف حُت قاـ ، يف العديد من اجملاالت العلمية
فحص اجلودة مركرا دبراقبتها كمن مث تأكيدىا كصوال إىل إدارة اجلودة مفهـو اجلودة بأربع مراحل أساسية بدءا من 

كىناؾ من يرجع أصلها إىل الستينيات أين مت إدماج موصفات الدفاع الربيطاين عن جودة األسلحة فيما ، الشاملة
نظاـ أطلق عليها موصفات حلقات اجلودة ككنتيجة للفوائد اليت حققتها موصفات الدفاع إشتدت احلاجة إىل 

إصدار ادلوصفات  1987العادل  مت سنة  الطلبكتلبية ، شلاثل للجودة ؽلكن إستخدامو يف سلتلف الصناعات
 الصادرة عن ادلنظمة "ISO 9000 عن طريق سلسلة من ادلعايَت الدكلية" الدكلية لنظم اجلودة

 "International Standardisation Organisation " ، عمليات التبادؿ التجارم الدكيلكيعد توفرىا شرطا يف ،
 1: ذلك لكوفك  ليصبح توفر إدارة اجلودة يف أية منشأة أمرا ضركريا

 إدارة اجلودة تعد أمرا حامسا لبقاء ادلنشأة كمدخل يستحق اإلىتماـ كاإللتزاـ بو من طرؼ اإلدارة العليا. -
يت تتم بواسطة عمليات التفتيش مسؤكلية اجلودة األكىل تقع على فريق العمل كفريق عمليات الرقابة ال -

 بصفة زلدكدة.
لتمكُت سلتلف أقساـ ادلنشأة خاصة قسم اإلنتاج من ربمل مسؤكلية إدارة اجلودة غلب إعتماد أنظمة  -

 ربكم ذات تقنية عالية كالقياـ بعمليات مراجعة األعماؿ كدفع تطبيق عمليات التعليم كالتدريب.
ليف األخرل اليت تتكبدىا ادلنشأة سوؼ يتم إسًتدادىا عدة تكاليف التعليم كالتدريب كسلتلف التكا -

 مرات بصورة أفضل جودة إنتاج كأعظم ربح.
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التعاريف عن اجلودة كعن إدارة اجلودة الشاملة أدرجنا  قدمت العديد من: تعريف إدارة الجودة الشاملة - أ
 : تعريف خاصا بكل مصطلح كما يل 

 1حتياجات ادلستخدمُت"إتلبية على " قدرة ادلنتج أك اخلدمة : اجلودة ىو دلصطلحلتعريف األكثر شيوعا ا -

"الطريقة أك الوسيلة الشاملة للعمل اليت تشجع : إدارة اجلودة الشاملة على أهنا" Royal Mail"كعرؼ -
 2العاملُت للعمل ضمن فريق كاحد شلا يعمل على خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجات ادلستهلكُت."

" ىدؼ اإلمتثاؿ لإلنتاج بادلوصفات العادلية الواضحة كادلتعددة : على أهنا كتعرؼ جودة ادلنشأة -
 3اخلصائص كادلراحل اليت تربط مجيع أقساـ ادلنشأة ببعضها البعض."

تتكوف إدارة اجلودة الشاملة من رلموعة من ادلبادئ ندرجها يف النقاط : مبادئ إدارة الجودة الشاملة - ب
 4: التالية

كافة   تقـو كال يقصد هبا الًتكيز فقط على العميل اخلارج  للمنشأة الذم من أجلو: التركيز على العميل -
كالعميل قد يكوف داخليا) ، ادلوارد البشرية ببذؿ اجلهود كربفيزىم لشراء منتجات سواء كانت سلعة أك خدمة

نشأة يف ربقيق مستول كىم الذين يتوقف على أدائهم صلاح ادل، (تإداراداخل ادلنشأة سواء موظفُت أك أقساـ أك 
 اجلودة ادلطلوبة.

كنعٍت بذلك أف العميل عندما يستلم منتج أك خدمة ما ال تقابل : التركيز على العمليات والنتائج معا -
لذا ال بد من إغلاد حلوؿ مستمرة ، فعادة يذىب كيتعامل مع منافس أخر إذا توقع نتائج أفضل لديو، توقعاتو

 ربسُت ادلنتجات كاخلدمات ادلقدمة للعمالء.للمشاكل اليت تعًتض سبيل 

كىو الوقاية من ، إذا طبقنا ادلبدأ الثاين يكوف ىذا ادلبدأ قد ربقق فعال: الوقاية من األخطاء قبل وقوعها -
كاخلدمات أثناء عملية اإلنتاج  تادلنتجااألخطاء قبل كقوعها كىو ما يتطلب إستخداـ معايَت مقبولة لقياس جودة 

 داـ ادلعايَت بعد كقوع األخطاء كتبديد ادلوارد.بدال من إستخ
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لكوف ، تعترب ادلكافأة ادلادية أحد الطرؽ األساسية يف عمليات التحفيز: حشد خبرات القوى العاملة -
ادلوارد البشرية يف ادلنشأة ثركة من ادلعرفة كاألفكار اإلبداعية اليت سبكنهم من تطوير كربسُت جودة أداء العمل كزيادة 

 ح كزبفيض التكاليف كذلك دبجرد شعورىم بأهنم جزء من فريق العمل الناجح.األربا 

إزباذ القرار كتنفيذه هبدؼ  حيث يشًتؾ مجيع ادلوارد البشرية يف: إتخاذ القرارات إستنادا إلى الحقائق -
هارات كيعد بناء فريق يعتمد على اإلتصاؿ الفعاؿ كعلى تنمية ادل، الوصوؿ إىل حلوؿ مفيدة لتحسُت العمليات

 الفردية للحصوؿ على أقصى طاقاهتم اإلبداعية.

أين يلعب اإلتصاؿ الدكر الرئيس  ألم منتج كمن أم نوع كال ؽلكن تصميمو دكف : التغذية الراجعة -
 مدخالت بشرية.

ؽلكن تلخيص ىذه اإلجراءات يف اخلطوات : إجراءات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة التغيير - ت
 1: التالية

ربديد ، كيف ىذه ادلرحلة غلب ربديد نوع التغيَت: تحديد نطاق التغيير والفاعلية التنظيمية للمنشأة -
كمدل تقبلها ، كمدل جاىزيتها لتقبل تطبيق األساليب اإلدارية احلديثة كدعم إستمراريتها، إمكانيات ادلنشأة

من خالذلا ربليل كربديد كتقييم مدل جاىزية للتغيَت ليتم  للتغيَت كيتم ذلك من خالؿ إعداد إستمارة اإلستعداد
 ليتم من خاللو عن طريق تعبئة ظلوذج كما يتم ربديد مدل تقبل العاملُت لعملية التغيَت،  ادلنشأة إلحداث التغيَت

كبناءا عليو يتم ربديد طريقة اإلتصاؿ ، تقييم التدريب، تقييم ادلهاـ كادلسؤكليات، قياس مدل إنتاجية ادلوظف
 كيتم أيضا كضع خطة التغيَت كتطويرىا كربديد إسًتاذبية إدارة التغيَت كذبديد نطاقها.، وعيةألجل الت

العمل على تشكيل فرؽ التغيَت كفقا لشركط زلددة ينتج عنها يتم : تشكيل فرق التغيير في المنشأة -
مة نشر ثقافة التغيَت كالتأكيد ظلوذج ربديد األدكار كادلهاـ كيتم ذلك بالتعاكف مع إدارة ادلنشأة كقائد التغيَت كمه

 على ضركرة إحداثو.

إدارة التغيَت بالعمل ضمن إسًتاذبية مت كضعها بناءا على رؤيا  يقـو فريق: تشكيل اإلستراتجيات والرؤية -
كربفيزىم على كسب مؤىالت أكثر كيستخدـ لذلك ، كما تقـو بعملية متابعة مهارات مواردىا البشرية،  كاضحة

اإلحتياجات التدريبية خاصة تقييم مهارات ادلوظفُت يف التعامل مع اخلدمات اإللكًتكنية كتفهم طريقة ظلوذج تقييم 
 كيعتمد أيضا على التقارير كنقل ادلعلومات.، العمل اجلديدة

                                                           
 .205-199سيد سامل عرفة، مرجع سابق، ص ص. 1



 فةالفصل األول: إدارة التغيير: المفاىيم والتطورات في ظل إقتصاد المعر 

   

توضيح ، يقـو قائد التغيَت ببناء سلتلف العالقات للًتكيج للمشركع: عملية التواصل والترويج للمشروع -
كيتم ذلك بإتباع رلموعة من ، كيف يطبق ادلشركع كأىداؼ ادلشركع كالفوائد ادلتأتية من ادلشركع ،نوع ادلشركع

كالعمل على تقييم األداء يف عملية التغيَت للتأكد من فعاليتها كمواجهة ، اإلجراءات أعلها تأىيل فرؽ التغيَت
تقدًن احلوافز كادلكافئة على األداء من خالؿ إضافة إىل ، مقاكمة التغيَت كالعمل على ربديد اإلضلرافات كتعديلها

كإطالعهم على رلمل التغيَتات كالفوائد العائدة عليهم من عمليات التغيَت كذلك لدعم  مشاركة ادلوارد البشرية
باإللتزاـ كثبات التغيَتات اإلغلابية كالتخلص من مجيع  ليأيت اإلجراء األخَت ادلرتبط، عملية تطبيق خطة التغيَت

 يات.السلب

 تتفق إدارة اجلودة مع إدارة التغيَت يف ثالث نقاط رئيسية كى :كعليو 

الًتكيز على العمالء: تنتج ادلنشأة حسب طلب العميل أك حسب حصتها السوقية، ما غلعل تقدًن  -
 أفضل اخلدمات للعمالء ػلافظ على كالئهم للمنشأة كمنو قدرهتا على اإلستمرار يف ظل زيادة حدة ادلنافسة.

ًتكيز على ادلركنة يف أداء األعماؿ: نظرا للتطورات ادلصاحبة للمحيط الذم تعمل فيو ادلنشأة كالذم ال -
 ؽلتاز بعدـ التأكد كيفرض ربقيق الكفاءة.

الًتكيز على ادلوارد البشرية: ألف توفر الكفاءات البشرية يؤدم إىل خلق ثقافة للتغيَت بإذباه بناء رلتمع  -
 ىم يف إيصاؿ ادلنشأة إىل التميز.   معريف يسوده اإلبداع كيسا

 تمكين العاملينو  إدارة التغيير: ثانيا

فإنو دبجرد إزباذ قرار التغيَت ترتفع  كمع ذلك، التحفيز يف العمل من أجل إحداث عملية التغيَت كتنفيذىا
نادرا ما يؤدم إىل ربقيق كوف التحفيز يف ىذه احلالة ،  األصوات كاإلنفعاالت اليت زبلق ادلقاكمة بُت ادلوارد البشرية

لذا ال بد من التوجو ضلو القياـ بعمليات التعليم األساسية بإشراؾ مجيع ادلوارد البشرية يف عملية التغيَت ، أىدافو
 1هبدؼ تقدًن الدعم كمنو الوصوؿ إىل سبكُت العاملُت كتشجيع التعاكف.

 : ضلاكؿ فيما يل  أف نقدـ تعريف سبكُت العاملُت حسب رأم الباحثُت: تعريف تمكين العاملين - أ
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- "Conger"  بأهنا "عملية ربسُت مشاعر ادلقدرة الذاتية بُت العاملُت بادلنظمة من خالؿ هتيئة  1988سنة
الظركؼ اليت تساعدىم على السيطرة كزيادة ادلمارسات الرمسية كاألساليب غَت الرمسية دلدىم دبعلومات عن 

 1.مقدرهتم الذاتية"
- "Thomas and Velthouse 2: " بأهنا "دافعية العمل الداخلية اليت ربتول على أربعة نواح  ى 
 كىذا يتضمن التجانس بُت حاجات ادلورد البشرم ادلتعلقة بدكره يف العمل كمعتقداتو : الوظيفة ذات معٌت

 كقيمو كسلوكو.
 ادلقدرة الذاتية للمورد كاعتقاده بأنو قادر على أداء أنشطة كتشَت إىل : كفاءة أك جدارة ادلورد البشرم

 العمل دبهارة.
 يف تنفيذ كإزباذ القرارات ادلتعلقة بطرؽ تنفيذ  ىذا يعكس استقاللية ادلورد: التحديد الذايت للمورد البشرم
 العمل.
 التشغيلية ، اء اإلسًتاتيجيةكيشَت إىل الدرجة اليت يؤثر هبا ادلورد على نتائج العمل سو : تأثَت ادلورد البشرم
 كاإلدارية.

 3: بُت األسباب اليت تدفع ادلنشأة إىل تبٍت مدخل التمكُتمن ك  

 زبفيض عدد ادلستويات اإلدارية يف اذلياكل التنظيمية. -

 تركيز اىتماـ اإلدارة العليا على القضايا اإلسًتاتيجية. -

 على تطوير ادلنافسة. االستغالؿ األمثل للموارد ادلتاحة كخاصة البشرية للحفاظ -

 توفَت ادلزيد من الرضا الوظيف  كالتحفيز كاالنتماء. -

 خفض تكاليف التشغيل بتقليل عدد ادلستويات اإلدارية غَت الضركرية ككظائف ادلوارد البشرية. -

 إعطاء ادلوارد البشرية مسؤكلية أكرب كسبكينهم من اكتساب إحساس أكرب بإصلاز عملهم. -
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 1: إىل ثالثة أنواع سبكُت العاملُت عملية 2005سنة  " Suominen"قسم : تمكين العاملين أنواع - ب
كيشَت إىل قدرة ادلورد البشرم على إبداء رأيو كتوضيح كجهة نظره يف األعماؿ : التمكين الظاىري -

 كتعترب ادلشاركة يف ازباذ القرارات ى  ادلكوف اجلوىرم لعملية التمكُت الظاىرم.، اليت يقـو هباكاألنشطة 
، كيشَت إىل قدرة ادلورد البشرم على العمل يف رلموعة من أجل حل ادلشكالت: التمكين السلوكي -
يم ادلورد البشرم ربديدىا ككذلك ذبميع البيانات عن مشاكل العمل كمقًتحات حلها كبالتايل تعل، تعريفها

 دلهارات جديدة ؽلكن أف تستخدـ يف أداء العمل.
على ربديد أسباب ادلشكالت كحلها  ادلورد البشرم كيشمل قدرة: تمكين العمل المتعلق بالنتائج -

 على إجراء التحسُت كالتغيَت يف طرؽ أداء العمل بالشكل الذم يؤدل إىل زيادة فعالية ادلنشأة. ككذلك قدرتو

 مستويات تمكين العاملين:(13)شكل رقم
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مسؤولون عن عملية وضع 
 استراتيجية المنظمة

 يصنعون القرار

 درجة

 التمكين

 يشاركون في القرارات

 يقدمون معطيات

 ليس لديهم مشاركة

 المهارات المطلوبة من الموظف

 عالية

 منخفضة

ومتعددةكثيرة  قليلة  
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، نالحظ أف درجة سبكُت العاملُت منخفضة مع مستويات سبكُت العاملُتادلتضمن ( 13من الشكل رقم )
ادلهارات عادة ما تكوف مرتبطة بادلنصب الذم تشغلو فقط دكف أف يكوف  مهارات قليلة من ادلوارد البشرية كىذه

لو احلق يف ادلشاركة، كتستمر درجة التمكُت لتصبح من منخفضة إىل متوسطة مع مهارات قليلة من خالؿ 
 السماح للمورد البشرم بتقدًن رلموعة من ادلعطيات، كترتفع درجة التمكُت حىت تصبح عالية كتتطلب العديد من

كتعتمد ىذه الدرجة  ىلًتتفع درجة التمكُت إىل أعل ادلهارات اليت تسمح بادلشاركة يف إزباذ القرارات أك صنعها،
من التمكُت على ادلوارد البشرية القادرة على اإلبداع كاإلبتكار لتساىم يف كضعية إسًتاذبية للمنشأة كربملها 

 بال.   ادلسؤكلية، ما يؤدم إىل تطوير ادلنشأة حاضرا كمستق

بالرغم من كوف عملية سبكُت ادلورد البشرم ذك أثار إغلابية إال أهنا يف نفس : أثار تمكين العاملين - ت
 1: منها إلرتباطها بالعديد من ادلفاىيم اإلدارية ادلنشآتالوقت غَت زلبذة كثَتا يف 

كالوصوؿ إىل يتم ربويل جزء من الصالحيات إىل اآلخرين لتسهيل عملية التنفيذ : تفويض السلطة -
أما يف عملية التمكُت فإف ادلوارد البشرية الذين مت سبكينهم أم إعطاؤىم سلطة ازباذ القرارات ، األىداؼ التنظيمية

د ادلستول األعلى صلكما أف التمكُت أكثر ثراء من التفويض فف  التفويض ،  ىم ادلسؤكلوف عن النتيجة النهائية
، بسيط من ادلعلومات بالكاد يساعده على تنفيذ ادلهمةر ح لو إال قدكال يتي، يفوض األدىن يف جزئية زلددة

أما يف التمكُت فتتاح للمستول األدىن ، كتكوف ادلسؤكلية عن النتائج مرتبطة بادلفوض كليس بادلفوض إليو
 صالحيات للمبادرة أكسع كتكوف ادلعلومات متاحة بُت اإلدارة كمجيع ادلوارد البشرية فيما عدا ادلعلومات

من ذلك الدرس حىت ال يكرر  حيث يتعُت أف يتعلم، كتقع ادلسؤكلية عن النتائج على ادلورد ادلعٍت، اإلسًتاتيجية
 اخلطأ

تعد عملية ادلشاركة ى  ادلفتاح األكؿ كالركن الرئيس  لتمكُت العاملُت أين سبكنهم من  المشاركة: -
رد البشرية دكف معلومات ال ؽلكن أف يتحملوا ادلسؤكلية التصرؼ السريع يف ادلواقف اجلديدة اليت يواجهوهنا، فادلوا

 كال أف يساعدكا يف حل األزمات اليت تعًتض العمل
فاإلثراء الوظيف  يعد عملية أساسية لتطبيق سبكُت العاملُت، حيث يتطلب التمكُت  اإلثراء الوظيفي: -

إعادة تصميم العمل كإحداث تغيَت فيو حىت يشعر ادلورد البشرم بالفعالية الذاتية كقدرتو على التأثَت على 
 األحداث كادلوارد البشرية كالظركؼ احمليطة بالعمل كسلرجاتو.
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العاملُت مع إدارة التغيَت يف عنصر أساس  كىو التقليل من مقاكمة التغيَت كخلق  يشًتؾ منهج سبكُتكعليو 
بيئة عمل سبتاز بالقدرة على اإلبداع، لذا يساىم منهج سبكُت العاملُت يف صلاح عملية التغيَت كذلك بإعتماد 

 رلموعة من العناصر ؽلكن إدراجها كما يل :

 التكنولوجيا احلديثة ادلستوردة. تدريب ادلوارد البشرية على إستخداـ كسائل -
 كضع معايَت لتقييم أداء ادلوارد البشرية كاليت على أساسها يتم تقدًن ادلكافآت كالًتقية يف منتصب العمل. -
إقامة نظاـ إتصاؿ فعاؿ دائم بُت ادلستويات اإلدارية حسب ىيكل السلطة الوظيفية لتزكيد ادلوارد البشرية   -

 رأ على ادلنشأة كتأثَتاهتا.بالتغَتات اليومية اليت تط

ؽلكن القوؿ أف إدارة اجلودة كسبكُت العاملُت بعداف يتحققاف كنتيجة لنجاح إدارة التغيَت بصفة كلية أك جزئية يف 
بناء الثقافة التنظيمية اجلديدة) ثقافة التغيَت( اليت تعتمد على الكفاءات الفردية كالكفاءات اجلماعية) فرؽ التغيَت(، 

إىل ربقيق الكفاءة يف إسباـ األعماؿ اإلدارية كالفعالية يف توجيو ادلوارد ادلتاحة حسب الرؤية، لتتحقق  كاليت تؤدم
  الكفاءة كالفعالية اليت سبكن ادلنشأة من الوصوؿ إىل منشآت التغيَت اجلديدة.
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 المبحث الثالث: نماذج إدارة التغيير.

النهج النشط داخل األسواؽ كحوكمة الشركات كإحداث التغيَت يف ادلنشآت ؽلكن القوؿ بأف إدارة التغيَت ىو 
لكن أيضا مع تتبع ، ك ال يتم إال عن طريق التكيف مع الظركؼ اإلقتصادية كاإلجتماعية كالعمليات التشغيلية

ة أم كجهود التسويق لتكوف ادلنشأة قادرة من تلقاء نفسها على مواجه لألىداؼ كالعمل على توسيع اإلبتكار
، لتكوف إدارة التغيَت منهجية تساىم يف التعامل اإلغلايب مع تطورات بيئة األعماؿ لتتماشى 1حدث أين كمستقبل 

كالتقنيات احلديثة كاألساليب اإلدارية ادلطورة مع الزمن، ليتمكن ادلدراء كالقادة من كضع ظلوذج بسيط أك معقد 
ا لطبيعة نشاط كل منشأة كمنو الوصوؿ إىل ربقيق الرؤية اليت تؤدم حسب نوع التغيَت ادلعتمد كادلوارد ادلتاحة كفق

 إىل إمتالكها مزايا تنافسية مستدامة.   

 المطلب األول: نماذج إدارة التغيير ذي المراحل.

تقـو ظلاذج إدارة التغيَت ذم ادلراحل على كصف ادلنشأة بأهنا نظاـ يف حالة توازف نتيجة لوجود قول متعادلة، 
تتمثل القول األكىل يف القول الدافعة إلحداث التغيَت خاصة ما تفرضو ضغوط بيئة األعماؿ، كالقول الثانية تتمثل 

 ظل ىذه القول التوازنية غلب على ادلنشأة التحرؾ ضلو خطة يف القول الدافعة دلقاكمة التغيَت داخل ادلنشأة، كيف
  .األىداؼ زلكمة للوصوؿ إىل 

ىذا النموذج للسيكولوج  األدلاين الذم ساىم يف ظهور ": Kurt Lewins"الخطوات الثالثة نموذج: أوال
كفقا للمراحل  ادلنشآتليفسر إدارة التغيَت على مستول  1951سنة  كظهر ىذا النموذج، دراسات حوؿ التغيَت

 2: التالية

كتسعى ادلنشأة من خالذلا إىل التحرر من ادلمارسات احلالية ادلوركثة من ادلاض  كاليت تؤثر : مرحلة اإلذابة -
ما غلعل ، كالتوجو ضلو هتيئة ادلوارد البشرية الذين يشملهم التغيَت إىل تقبل التغيَت كإشعارىم بأعليتو، بأجواء العمل
 بأعليتو كامتصاص ادلعارضة كاحتوائها. تركز على خلق احلاجة للتغيَت كاإلحساس ىذه ادلرحلة
تسعى ادلنشأة من خالذلا إىل إحالؿ األفكار اجلديدة كطرائق العمل البديلة زلل : مرحلة التدخل للتغيير -

ادلوارد  كىذه ى  اخلطوة األصعب كادلرحلة األعقد بسبب سبسك بعض، تلك اليت سبت إذابتها أك استبعادىا
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لذلك تتطلب ىذه ادلرحلة ادلالحظة كادلتابعة كالعناية الدقيقة كتوصيفا للمعرفة ، عليو دكف كع  اعتدكاالبشرية دبا 
 السيكولوجية كطرؽ العمل اجلديدة.

كى  عودة ادلنشأة إىل مرحلة اإلستقرار على ما مت تغيَته : وتثبيت الجديد)إعادة التجميد( مرحلة إقرار -
كيتم يف ىذه ادلرحلة التقريب بُت ركاد التغيَت كادلقاكمُت للتغيَت كالتوصل ، كآليات عمل كمهاراتمن سلوكيات 
 كما يتم متابعة النتائج اإلغلابية كإقرار ما إنتهت إليو عملية التغيَت.،  حللوؿ كسيطة

يف ظلوذجو على ضركرة ربليل رلاؿ القول لعملية التغيَت للوصوؿ إىل حالة اإلستقرار  " Lewins"كيؤكد  
 1بالتوفيق بُت القول ادلؤيدة كادلعارضة للتغيَت لتحقيق حالة التغيَت ادلرغوبة.

بتقدًن ظلوذج للتغيَت  1980سنة  "Huse"قاـ  ": Edgar Huseنموذج الخطوات السبعة ": ثانيا
 2:كذلك كفقا للخطوات التالية ،" Kurt Lewins"ادلخطط كىو ظلوذج مبٍت على النموذج األصل  الذم قدمو

كى  مرحلة كع  ادلنشأة دبشاكلها كتقدير إحتياجاهتا كاالستعانة : اإلستطالع )تنمية الحاجة للتغيير( -
 بوكيل التغيَت.

كى  مرحلة يصل فيها الطرفاف إىل القرار بالعمل مع بعضهما كربديد : التغيير(الدخول) تكوين عالقة  -
 ادلفاىيم اليت على أساسها تقـو عالقة ادلشاركة.

يف ىذه ادلرحلة تقـو ادلنشأة بتزكيد قائد التغيَت جبميع : التشخيص )توضيح المشكلة وتحديدىا( -
 ادلعلومات الالزمة للتشخيص الكامل للمشاكل كربديدىا.

يف ىذه ادلرحلة تقـو ادلنشأة دبوافقة قائد التغيَت : التخطيط ) تحديد األىداف وإنشاء المخططات( -
 على األساليب ادلتبعة ككيفية العمل كالوقت ادلستغرؽ كإمكانية التنبؤ بدرجة ادلقاكمة.

قا لربامج تطويرية يبدأ يف ىذه ادلرحلة تنفيذ خطة التغيَت ادلتفق عليها كؽلكن أف ينفذ التغيَت كف: الفعل -
 معقدة أك تنفيذ عدد من ادلشاريع بشكل متوازم.

رغم ، كيقصد هبا إهناء العالقة بُت ادلنشأة كقائد التغيَت: التثبيت والتقويم) التوصل إلى إنهاء العالقة( -
 صعوبة التخل  عنو نظرا دلهاراتو كتوجيهاتو اليت تفيد ادلنشأة.

 البدء دبشركع أخر.ك  ،اء من مشركع التغيَتيف ىذه ادلرحلة يتم اإلنته: النهاية -
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 ."Huse (: خطوات نموذج التغيير"14شكل رقم)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .126، ص.2001األردف،  ،مؤسسة الوراؽ للنشر، إستراتجيات التغيير والتحديث الحضاريو  نماذجبديع زلمد مبارؾ القاسم، المصدر: 

ادلالحظ أنو إدراج ظلاذج التغيَت ذم ادلراحل  "،Huse"خطوات ظلوذج التغيَت  ( ادلتضمن14من الشكل )
نظرا للتداخل الكبَت بينهما حيث يرل كال النموذجُت ضركرة التوجو  " Huse"ظلوذج و "Lewins "كفقا لنموذج 

ضلو إحداث التوازف بإتباع سلسلة من ادلراحل ادلرتبة، بدءا دبرحلة اإلستطالع كبناء العالقات التبادلية كالعمل على 
خلطة التغيَت ادلوضوعة كفقا للتوجو بعدىا للتنفيذ الفعاؿ  ،زلاكلة كضع خطة زلكمة كمرنة إلحداث التغيَت

حدكث رلموعة من  ألىداؼ الوضعية ادلرغوب الوصوؿ إليها، كيؤدم الوصوؿ إىل مرحلة التثبيت كالتقييم
اإلضلرافات تستوجب التعديل ك  ال ربيد ادلنشأة عن األىداؼ ادلوضوعة يف مرحلة التشخيص، كدبجرد اإلنتهاء 

شأة مشاكل جديدة أك رباكؿ تطوير مشاريع قائمة أك القياـ دبشركع من مشركع التغيَت األساس  قد تواجو ادلن
جديد كىذا ما يعيد الدكرة التطورية السابقة ألف برامج التغيَت تتكوف من عدة مشركعات متزامنة يف غالب األمر 

 كىو ما يزيد من تعقيد عملية التغيَت.

 

 اإلستطالع: كيكوف مشًتؾ بُت ككيل التغيَت كالزبوف

التقوًن: لغرض إصلاح عملية التغيَت كإضافة مشاريع ك  التثبيت
 أخرل

 الدخوؿ: تكوين العالقة التبادلية بُت الوكيل كالزبوف

 التشخيص: ربديد أىداؼ لغرض التحسُت

النهاية: إسباـ عملية التغيَت كبركز مشركع أك عدة مشاريع أخرل 
 إلصلازىا

 الفعل: تنفيذ خطوات العمل

 التخطيط: التعرؼ على العمل ادلطلوب كمواجهة ادلقاكمة.

 اإلذابة

 التغيير

 التجميد

التشخيص إعادة  

أخرى مشاكل  
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 .المطلب الثاني: نماذج إدارة التغيير ذي األبعاد

ربويل ، حيث يتم اإلعتماد على  التغيَت ذم األبعاد يف قدرة ادلنشأة على إحداث تغيَتإدارة ترتكز ظلاذج 
تضافر اجلهود بُت ادلوارد البشرية إلحداث التغيَت عن طريق ادلشاركة كالتفاعل كاليت يتم على إثرىا تغيَت معايَت 

قبوؿ التغيَت كالبحث عن سبل تطويره لتحقيق توجهات  تقييم أداء ادلورد البشرم، تغيَت العقائد كاإلذباىات،
ادلنشأة كمنافع مواردىا البشرية يف ظل اإلستخداـ األفضل دلواردىا ما يسمح بتكامل األىداؼ الفرعية مع اذلدؼ 

  الرئيس  اإلسًتاتيج .    

 " Golem biewsk and Others"نموذج ثالثي األبعاد : أوال

 1: كقد حدد التغيَت كفقا ذلذا النموذج يف ثالثة أنواع رئيسية للتغيَت كى ، 1976قدـ ىذا النموذج سنة 

حيث يأخذ التغيَت رلموعة من األبعاد ادلستقرة على  " alpha change" التغيير من نوع: النوع األول -
بإفًتاض أف ىذه األبعاد كانت  زيادة يف مستويات ادلشاركة كإلتزاـ ادلنشأة سبيل ادلثاؿ حيثما يسجل ادلورد البشرم

 بإستخداـ ادلقاييس قبل كبعد التغيَت. مقاسو
حيث تقـو ادلوارد البشرية بإعادة معايرة للفًتات الواقعة  "Beta change التغيير من نوع": النوع الثاني -

ذكور أعاله بُت نقاط مقاييس معينة كنتيجة حلدكث التغيَت على سبيل ادلثاؿ ؽلكن أف ػلدث ذلك يف ادلثاؿ ادل
حيث يقـو ادلورد البشرم بإعادة تعريف معيار الًتتيب من مساعلة مرتفعة إىل مساعلة منخفضة كنتيجة مباشرة 

 داللة على تطوير ادلنشأة.
ػلدث ىذا النوع من التغيَت حيث ال يقـو ادلورد  "Gamma change"التغيير من نوع : النوع الثالث -

كلكنهم يقوموف بتغيَت كامل معٌت كمفهـو الًتتيب لذلك ، دلعيار ترتيب األداء البشرم دبجرد عملية إعادة معايرة
فإف عملية ادلشاركة اليت تسبق التغيَت ؽلكن أف تعط  ببساطة ادلعلومات ادلتعلقة بادلهمة خالؿ لقاءات فريق العمل 

كار كطرح احللوؿ ادلبتكرة كبعد إجراء التغيَت يتطور ادلعٌت ليشتمل على تقدًن األف، عند طلب ىذه ادلعلومات
 .كطلب ادلعلومات من قائد الفريق

إىل نوع  "Gamma change"بتجزئة التغيَت من نوع  1991سنة " Poraa and Silversكقد قاـ كل من"
"Gamma change A "ليمثل التغيَت إعادة ترتيب أبعاد التقييم ادلوجودة كلكن دكف أم إضافات،                  
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يكوف التغيَت فيو عبارة عن إحالؿ معيار التقييم القدًن دبعايَت كترتيبات جديدة  "Gamma change B"أما نوع
 بالكامل.

صلاح أك فشل عملية التغيَت بتقييم كضع ادلنشأة قبل كبعد إحداث عملية التغيَت، مع ربديد الطرؽ  يرتبط
عالية القادة كفرؽ التغيَت كطرؽ اإلتصاؿ ادلتاحة، كادلوارد ادلستخدمة لتقييم الكفاءة مع اللجوء أيضا إىل تقيم ف

كغَتىا من اإلجراءات اليت من خالذلا ضلكم على أسباب صلاح عملية التغيَت كتطورىا أك الوقوؼ على العراقيل اليت 
 ربوؿ دكف صلاح مسار إدارة التغيَت يف ادلنشأة.  

 "Leavitte Daell and Eyring"النموذج الرباعي األبعاد : ثانيا

كيقـو على فكرة أساسية مفادىا العمل على تطوير ادلنشأة بالًتكيز على  1973قدـ ىذا النموذج سنة 
 1: يقـو ىذا النموذج على فرضيتُت أساسيتُت علا كما،  رلموعة النظم الفرعية التالية

 يتطلب العمل الفعاؿ عالقة ثنائية مثلى بُت األجزاء اإلجتماعية كالتقنية. -
تبادؿ فعاؿ مع البيئة كمحاية من ادلخاطر ة احلدكد اليت تفصلها عن البيئة)النظم الفرعية بفاعليتدار  -

 اخلارجية(.

إف النظم الفرعية ادلعتمدة يف ىذا النموذج تعمل بشكل متبادؿ فيما بينها كبفاعلية تضمن إىل حد كبَت 
جب توفرىا يف كل نظاـ فرع  ليتم على تطور ادلنشأة ضلو األفضل، كالشكل التايل يبُت معظم الشركط الوا

 أساسها تطوير ادلنشأة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .55، )د.ت.ف( ، ص ص. الرياض، البحوث معهد اإلدارة العامةمركز ، تطوير المنظماتدنيل فرنس كسيسيل بيل جونَت)ترمجة كحيد بن أمحد اذلندم(، 1
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 (: النموذج الرباعي األبعاد.15شكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .58، ص.2008، مذكرة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، اجلامعة اإلسالمية غزة، "كاقع إدارة التغيَت لدل كزارات السلطة الفلسطينية"محاد زلمود الرقيب، المصدر: 

، صلد أف تغيَت ادلنظمة يعتمد على التكامل كالتفاعل النموذج الرباع  األبعاد ادلتضمن (15من الشكل رقم) 
بُت األنظمة الفرعية بدءا بالتغيَت يف ىيكل ادلنشأة من ربويل القرارات ادلركزية اليت كانت بيد اإلدارة العليا إىل 

ا دلا تعلق قرارات المركزية تسمح بادلركنة يف أداء األعماؿ كإقتناص الفرص، ما يؤدم إىل إعادة تصميم الوظيفة كفق
بتفويض السلطة كإعادة توزيع ادلسؤكليات، منح إستقاللية أكرب تسمح دبشاركة ادلورد البشرم يف صنع القرارات 
كلنجاح التغيَت يف ادلهمة ال بد من كضع نظاـ للحوافز ادلادية كادلعنوية، كما أف التغيَت يف التقنية ادلستخدمة يساىم 

ككذا ربقيق اجلودة كمنو احملافظة على الطاقة اإلنتاجية، بعد قياـ ادلنشأة التغيَت  يف تقليل التكلفة كالوقت ادلستغرؽ
يف اذليكل تعمل على التغيَت يف التكنولوجيا كالتغيَت يف ادلهمة كال تستطيع ادلنشأة احلكم على فعالية التغيَت إال 

يف الثقافة التنظيمية السائدة بتغيَت القيم  بالتغيَت يف ادلوارد البشرية كذلك بإعتماد إذباىُت أساسُت علا التغيَت

 الهيكل
 مركزم/ ال مركزم، مستويات التسلسل اذلرم 
 إتساع السلطة، التقييم حسب الوظيفة

 المهمة
 تصميم الوظيفة
 اإلستقاللية

 الطلبات ادلادية كاإلدارية
 

 التقنية ) التكنولوجيا(
 التعقيد، الرقابة القائمة على التشغيل

 كادلسؤكلية.
 تكامل تكنولوجيا اإلنتاج يف العمل

 تغيير المنظمة

 البشر
 القيم كادلعتقدات كادلواقف.
 ادلعرفة كالقدرات كادلهارات.

 الكفاءات اجلوىرية الناشئة كادلتناقصة.
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كاألعراؼ السائدة، كالتغيَت يف الكفاءات ادلطلوبة بإدراج دكرات تعليمية كدكرات تدريبية دبا يتماشى كتوجهات 
 ادلنشأة ادلسطرة.

 كؽلكن ربديد النظم الفرعية ذلذا النموذج كفقا دلا يل : 

د على التدرج السلطوم دبا يسمح بإعادة ترتيب توزيع ادلهاـ حيث تلجأ ادلنشأة إىل اإلعتما :الهيكل - 
 .كتشكيل األقساـ كىو ما يسمح بادلركنة اليت تتماشى كمعظم اإلسًتاذبيات اليت ؽلكن أف تضعها ادلنشأة

يساىم التغَت التكنولوج  ادلستورد أك ادلصنع يف ظلو ادلنشآت إذا تزامنت مع تكوين :التقنية) التكنولوجيا( -
  رد البشرية على إستخدامها.ادلوا

كاذلادفة إىل جعل اإلدارة  ىم جزء من الوظيفة اإلدارية ادلتعلقة بالعالقات اإلنسانية داخل ادلنشأة: البشر -
حيث توفر ، منسجمة مع مواردىا البشرية لتمكنهم من تقدًن أفضل ما يستطيعوف لتحقيق فعالية ادلشاريع ادلدرجة

لوظيفة ادلورد البشرم كنطاؽ اإلشراؼ كمتطلبات العمل اجلماع  كما زبتص أيضا العالقات العنصر التفاعل  
، الفعالية، بنتائج األداء كدبستول أداء الوظيفة كؽليز ىذا جانباف أكذلما ادلعايَت اخلاصة بإصلاز العمل) اإلنتاجية

 1دكراف العمالة(.، الوظيف كثانيهما ادلعايَت اخلاصة بإستجابات ادلورد البشرم للوظيفة) الرضا ، الكفاءة(
هتدؼ ادلهمة إىل ربديد كيفية معاجلة زلتول كمهاـ الوظائف ادلوجهة لتحقيق أىداؼ تنظيمية : المهمة -

كيفية تدفق ادلعلومات ،  أساليب العمل، أين يتم ربديد السلطة، كإشباع حاجات شخصية لشاغل  الوظائف
ما يسمح بتقدًن أفضل أداء ، لوظيفة لغرض اإلثراء الوظيف كيعد العمل على إعادة تصميم ا، كمتطلبات التنسيق

 2: كتعتمد عملية إعادة تصميم الوظيفة على األبعاد التالية، للمستخدـ يف الوظيفة
 بطريقة ذبعل ادلوارد البشرية قادرة على إصلاز أكرب عدد من الوظائف لتوفره على ادلهارات : تنوع ادلهارة

 كالقدرات ادلختلفة. 
 من خالؿ جعل الوظيفة أكثر ترابطا كتكامال يف مهامها لتشكل كحدة عمل متكاملة.: ادلهمة ربديد 
 كترتبط دبدل احلرية كالسيطرة الذاتية اليت تتيح للمورد البشرم يف إختيار الطرؽ كاإلجراءات : اإلستقاللية

 ادلتبعة يف عملو.
  

                                                           
، 2001، الثاينالعدد  ،، ادلملكة العربية السعوديةمجلة جامعة الملك عبد العزيز، "العالقة بُت تصميم الوظيفة كشكل اذليكل اذلرم  "عبد احلميد أمحد دياب،1

 .05ص.
 .61، ص.2014، العراؽ، العدد السابع، مجلة النزاىة والشفافية للبحوث والدراسات، "ألداء ادلنظم تأثَت إعادة تصميم الوظيفة على ا"فالح كرًن صاحل، 2
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 .المطلب الثالث: النماذج الحديثة إلدارة التغيير

مسار عملية التغيَت كتطويره، ربديد الطرؽ كاألساليب الواجب إلدارة التغيَت على ربديد  النماذج احلديثةتقـو 
إتباعها كربديد ادلوارد سواء كاف التغيَت جزئ  أك جذرم، فمن كضع الرؤية كفقا دلا ىو مأموؿ الوصوؿ إليو إىل 

آجاذلا القصَتة، ادلتوسطة كالطويلة األجل، كتعتمد القياـ بتعديلها أك تطويرىا حسب متغَتات بيئة األعماؿ يف 
  .ادلنشأة يف تطوير رؤيتها على كفاءة مواردىا البشرية لضماف بقائها كتكيفها يف القطاع الذم تنشط فيو

 "Beer and Othersنموذج المسار الحرج " : أوال

قائد التغيَت مدعما بفرؽ تعمل يعتمد ىذا النموذج على كضع مسار حرج) عملية مسطرة( بشرط أف يقودىا 
  ما يل : ن إتباع عن طريق ع معا دبا يضمن تنفيذ ادلراحل اليت تتيح إعادة ذبديد ادلنشأة أك تطويرىا

لدل الشخصيات احملورية يف التنظيم عن طريق مشوذلم يف تشخيص ادلشاكل اليت : تجنيد طاقة التغيير -
ىيكلة أك تنظيم اذليكل الداخل  ليتوافق مع الرؤية اجلديدة بإزالة كافة إما باإلذباه ضلو إعادة ، تعيق التنافسية

حىت تتمكن ادلوارد البشرية من تقدًن أفضل اإلسهامات يف عملية  احلواجز التنظيمية اليت تعيق عملية اإلبداع
بية للقيم كاألعراؼ كضع برامج تعليمية سبكن ادلوارد البشرية التخلص من اآلثار السل أك باإلذباه ضلو 1، التغيَت

السائدة تدرغليا لتحل زللها توجهات جديدة زبدـ األكضاع الراىنة كادلستقبلية بتكامل ادلنافع بُت ادلنشأة كمواردىا 
 .البشرية
 2إف الرؤية أمر مهم ألم عملية تغيَت ألسباب ثالثة.: تطوير رؤية ضابطة للتغيير -
 التغيَت أين ربدد الرؤية )الطريق الذم يقود للتغيَت(. توضح اإلذباه كغالبا ما يتم اإلتفاؽ على إذباه 
  الرؤية ربفز ادلوارد البشرية على إزباذ إجراءات ليست بالضركرة يف مصلحتهم يف األجل القصَت كالتغيَت

ادلوارد البشرية من مناطق الراحة ألنو يتطلب العمل بصورة سلتلفة أك مع كجود موارد قليلة كتبُت  عادة ما ؼلرج
 ؤية اجليدة ادلستقبل األفضل الذم عليهم أف يضحوا من أجلو.الر 

 كيفية قيامو بعملو دكف أف يتجو كل مورد بشرم يف ادلنشأة ك  دلعرفة إىل أين، الرؤية تساعد على التنسيق
 يرجع يف كل األمور إىل ادلستويات األعلى منو. 

                                                           
 .39، ص.2014، ألردفا ،ادلعتز للنشر كالتوزيع دار ،إدارة التغيير والتطوير التنظيميمجاؿ عبد اهلل زلمد، 1
 .39، ص.نفس ادلرجع السابق 2
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مستوياهتا التنظيمية حسب التدرج اذلرم  للسلطة كذلك إىل كافة ادلوارد البشرية دبختلف  :إيصال الرؤية -
 لتتمكن ادلنشأة من خالؿ إستخدامها لكافة كسائل اإلتصاؿ من تقسيم رلتمع ادلنشأة إىل فئات:

 :كيف الفئة اليت تقبل التغيَت حبماس ما غلعلها قوة دافعة كمؤيدة لعملية التغيَت. الفئة األكىل 
 :لتغيَت ما غلعلها عقبة غلب معاجلتها حىت ال يكوف ذلا تأثَت سليب ػلوؿ كيف الفئة ادلعارضة ل الفئة الثانية

 دكف ربقق األىداؼ ادلسطرة.
  .الفئة الثالثة: كى  الفئة احملايدة كاليت ال ؽلكن اإلستغناء عنها جلذب موارد أكثر كفاءة 
ىا، كالتنبؤ بادلشاكل ربقق األىداؼ كمعاجلة اإلضلرافات يف حالة كجود ةبكذلك دبراق المراقبة المستمرة: -

 . ادلمكن حدكثها أثناء عملية التنفيذ

 

 " Wilyems & Others": النموذج الشامل لحل المشكلة: ثانيا

النموذج الشامل حلل ادلشكلة على مجلة من اخلطوات اليت يرمسها قائد التغيَت من جهة كربديد  يعتمد
 متطلبات سلتلف ادلستويات اإلدارية اليت زبدـ مسار عملية التغيَت، كىو ما يبينو الشكل التايل
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 (: نموذج إدارة التغيير الشامل لحل المشكلة16شكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، أطركحة دكتورا يف إدارة "اخلدمية السودانيةك  الصناعية ادلنشآتظلاذج إدارة التغيَت لبعض ك  فعالية إسًتاذبيات تقوًن": سلمى سيد أمحد عبد الرحيم، المصدر 

 ،  .2008األعماؿ، جامعة اخلرطـو

أسلوب التغيَت يتطلب توافر ادلتضمن ظلوذج إدارة التغيَت الشامل حلل ادلشكلة، صلد أف  (16رقم) من الشكل
  األساسية ككل ركيزة تنطوم على رلموعة من اإلجراءات ضلاكؿ تلخيصها فيما يل :رلموعة من الركائز 

فإذا كاف األداء يعرؼ على ، مجع البيانات تقـو بادئ األمر على مراقبة األداء إف عمليةجمع البيانات:  -
فإنو يتطلب إتباع  كديناميكيا أنو" مدل بلوغ األىداؼ باإلستخداـ األمثل للموارد بإعتباره نظاما شامال كمتكامال

كيتأثر األداء بالعديد ، 1كما أنو متعدد ادلعايَت كالتكلفة كالوقت كاجلودة."،  مسَتيت العمليات كالتحسُت ادلستمر
كربديد ادلؤىالت ادلطلوبة لشغل منصب معُت، كالذم ػلاكؿ من خاللو الفرد إثبات  تادلكافآكنظاـ   من العوامل

                                                           
، العدد مجلة الباحث، "األداء اإلنتاج  للمؤسسات الصناعية اجلزائرية دراسة ميدانية بشركة اإلمسنت عُت توتة) باتنة(اجلودة كمدخل لتحسُت "ػلياكم،  إذلاـ1

 .46، ص.2002، السابع

 تطوير المهارات(تطوير الفرد) 

 

من خالؿ : جمع البيانات
مراقبة األداء، البحث، التغذية 

 ادلرتدة

: سبييز األعراض عن تحليل البيانات
األسباب من خالؿ الوقوؼ على 

 أىدافوك  األعلية، تعريف التغيَت

: تعريف اإلجراءات تعريف الحل
التطويرية، إعادة تصميم الوظائف، 

الشركة، ذبنيد ادلهارات تعديل سياسات 
 اجلديدة.

: ادلوافقة على تخطيط المسار
ادلسؤكليات، زبصيص ادليزانيات، 

 ربديد التوقيت.

مراقبة ك  العمل
 أسلوب التغيير النجاح

التطوير 
 تطوير اجملموعة التنظيم 
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معارفو العلمية كادلكتسبة مع الزمن لشغل منتصب أكرب من ادلنصب احلايل، لتحدد ادلنشأة من خالذلا قدرة ادلوارد 
 البشرية على اإلبداع. 

تغَتات التسيَت مكيعٌت بو ربليل البيانات اليت مت مجعها عن متغَتات البيئة اخلارجية كمن تحليل البيانات:  -
لقوة كنقاط الضعف لتحديد كيفية إحداث التغيَتات الضركرية إما حلل ادلشاكل اليت تسمح بالوقوؼ على نقاط ا

 أك إنتهاز الفرص عن طريق رسم ادلسار للنتائج ادلتوقعة.
يف ىذه ادلرحلة يتم رسم تفاصيل خطة التغيَت الواجب القياـ هبا  بتحديد الطرؽ : تعريف الحل -

الكفاءات البشرية مع  اث عملية التغيَت كتطويرىا حسبإلحدكاألساليب مع توزيع السلطة كادلسؤكلية كرسم 
 . إختيار قائد للتغيَت

تاريخ تنفيذ اخلطة للوصوؿ إىل  يفاليت ؽلكن أف ربدث لتصحيح اإلضلرافات العمل ومراقبة النجاح:  -
 األىداؼ ادلسطرة.

 ى : ك  ككل ىذه األساليب ادلتخذة إلحداث التغيَت ينتج عنها ثالث سلرجات أساسية

 دبجرد تقلد ادلورد البشرم دلنصب معُت يطرح السؤاؿ ماذا نعمل؟ :تطوير الفرد)تطوير المهارات( -
كدبجرد إدراج ادلنشأة دكرات تدريبية أك تعليمة تشملو يطرح السؤاؿ دلاذا؟ لتجيب ادلنشأة من خالؿ سياستها 

د البشرم كربسُت مؤىالتو لتقلد ادلسطرة على أف أهنا تتحمل رلموعة من التكاليف من أجل احلصوؿ على ادلور 
ادلنصب كإسباـ ادلهاـ ادلوكلة إليو بكفاءة، ما غلعل الفرد ؽلتلك ادلعرفة كادلهارة كاليت يتم تطويرىا مع الزمن، كبإعتماد 

 .ادلنشأة ذلو اخلطوات ؽلكن أف تصل إىل بناء رلتمع معريف قائم على تشارؾ كإنتاج ادلعرفة
تعتمد ادلنشأة على قائد التغيَت كما تعتمد على فرؽ التغيَت اليت تشجع العمل  :تطوير المجموعة -

 ما يسمح حبصوؿ التكامل بُت مصلحو ادلوارد البشرية كمصلحة ادلنشأة.اجلماع  مقابل احلصوؿ على احلوافز 
يت تتحدد كال يف قدرة ادلنشأة على حل ادلشاكل كقدرهتا على التكيف كالبقاء تتمثل: ك التطوير التنظيمي -

 الثقافة التنظيمية السائدة.فعالتها عن طريق تغيَت 

كعليو ينظر إىل عملية التغيَت على أهنا مشركع يتطلب ادلهارة كالوقت كػلمل ادلنشأة رلموعة تكاليف عالية، 
زاـ هبا عن كيقوموف بنشرىا كاإللت كال ؽلكن ذلذا ادلشركع النجاح إال بتوفر قادة كفرؽ للتغيَت الذين ػلددكف الرؤية

طريق كضع خطة للتغيَت كتطويرىا كمراقبها كتوجيو سلوؾ ادلوارد البشرية يف إذباه الرؤية، كذلك بإتباع رلموعة من 
 األساليب خللق منشأة متكيفة مع بيئة األعماؿ كمتماشية مع القيود اخلاصة هبا.
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 .حث الرابع: إدارة التغيير وإقتصاد المعرفة المب 

التوجو ضلو يف ظل تغَت معيار الثركة يف ادلنشآت كالدكؿ يف  كتزايد حدة ادلنافسة التغَتات احلاصلةساعلت      
 رأس ادلاؿ الفكرممن خالؿ  ادلعرفة كتوزيعهاكأساليب تعتمد على توليد  إقتصاد ادلعرفة ادلعتمد على تبٍت مفاىيم 

منشآت أخرل   بحث عنللنشآت ما يعد جلوء ادلك ، كاإلستثمار فيو لكونو من أىم أصوؿ ادلنشأة كأكثرىا قيمة
للتفاعل معها لتوسيع رلاالت البحث كالتطوير دبشاركة النفقات كالنتائج ادلتمثلة يف إمتالؾ التقنيات ادلبتكرة 

مزايا تنافسية كأساليب العمل ادلتجددة الناذبة عن تبٍت أساليب سلتلفة لتحرير الطاقات اإلبداعية كمنو خلق 
  .مستدامة

لتسعى مجيع الدكؿ كادلنشآت يف العصر احلايل إىل بناء رلتمع معريف قائم على ادلعرفة كمصدر رئيس  إلنشاء 
لإلىتماـ  التعلم برامجعمليات اإلبداع كاإلبتكار، كالذم لن يتحقق إال باإلعتماد على لقيمة يف ظل التزايد ا

من خالؿ  ،قيق أعلى درجات التميز يف األداءددة لتحكتكييفها مع التقنيات ادلتجو كتطوير قدرات بادلورد البشرم
على التعلم ادلستمر لطرح األفكار اليت تتماشى كقيود بيئة ادلوارد البشرية القادرة  إعتماد ادلنشأة على إستقطاب 

  مع الزمن. األعماؿ كمتغَتات التسيَت كىو ما ؽلكن ادلنشأة من إمتالؾ مسات التنافس ادلعريف

 : الماىية، النشأة وعوامل اإلندماج.إقتصاد المعرفةالمطلب األول: 

التطورات على مستول تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ توجها جديدا لألفراد، ادلنشآت كالدكؿ  شكلت
لإلندماج فيما ػلدث يف العامل من اإلعتماد على ادلورد البشرم كمنبع إلنتاج ادلعرفة كالتقنية لتوفَت الوقت كاجلهد، 

فة كتزامن مع ظهور التغيَت يف العديد ادلفاىيم كأصطلح على اإلقتصاد القائم على ادلعرفة كالتقنية بإقتصاد ادلعر 
كأساليب التسيَت من جهة، كالتغيَت يف احلكم على إقتصاديات الدكؿ بتحديد مدل تقدمها بقدرهتا على بناء 

 رلتمع معريف ؽلكن من إمتالؾ مزايا تنافسية مستدامة من جهة أخرل.
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 ماىية إقتصاد المعرفة.: أوال

 التعريف والخصائص.إقتصاد المعرفة:  - أ

ادلعرفة ككذا ، قبل الوصوؿ إىل عرض التعاريف اخلاصة بإقتصاد ادلعرفة ال بد من التطرؽ إىل تعريف ادلعلومات
حيث تعرؼ ادلعلومات على أهنا "رلموعة الرسائل ادلرمزة كالبيانات ادلعاجلة حوؿ موضوع معُت تؤدم ، إدارة ادلعرفة

بذلك توفر ادلعلومات كإمتالكها خلصائصها من الشفافية، ادلصداقية،  لتعد، 1"إىل إعادة بناء أك تغيَت ادلعرفة
 ادلوثوقية كالقابلية للمقارنة أساسا إلزباذ القرارات السليمة.

 (: نموذج عملية توجيو المعلومات.17رقم)شكل 
 
 
 
 
 

 
Source: Bruno Bachy and Christine Harche, Toute La Fonction Management, Dunod, Paris, 2010, p.371. 

 

ربليل ادلعلومات تساىم يف عملية  نالحظ أف ،ظلوذج عملية توجيو ادلعلومات ادلتضمن (17من الشكل رقم)
إزباذ القرارات كالتنبؤ، كؽلر عملية توجيو ادلعلومات بثالث مراحل أساسية رباكؿ كل مرحلة اإلجابة على سؤاؿ 
معُت لتحديد ادلنفعة كاذلدؼ من إستخداـ ادلعلومات ادلتاحة، بدءا يتم طرح السؤاؿ ما الفائدة من ادلعلومات 

ليتم بعدىا ربديد ادلعلومات الواجب ربليلها على مستول أقساـ كاألىداؼ ادلنتظرةػ لتليها  ادلتوفرة لدل ادلنشأة؟
ادلرحلة الثانية كادلتعلقة بصيانة ادلعلومات كمشاركتها اليت مت ربديدىا مسبقا بطرح السؤاؿ كيف يتم مشاركة 

ليتم يف األخَت طرح السؤاؿ ىل يتم  ادلعلومات ادلعاجلة؟ كاليت تتم بإستخداـ كسائل اإلتصاؿ ادلتاحة للمنشأة،
اإلعتماد على ىذه ادلعلومات يف عملية إزباذ القرار؟ لتحديد مدل مركنة ادلعلومات كىل يتم تنقيحها يوميا دبا 

 يراع  التطورات احلاصلة يف البيئة الداخلية كاخلارجية لك  يعتمد عليها يف إزباذ القرارات.

                                                           

العلم  كالتطور التكنولوج  يف أكـر ناصر، نظم إدارة ادلعرفة كدكرىا يف تفعيل عملية البحث كالتطوير التكنولوج  يف الوطن العريب، ادلؤسبر الرابع حوؿ آفاؽ البحث 1 
 .1، ص.2006كانوف األكؿ،   14-11الوطن العريب، دمشق، يوم  

تحليل الحاجات واألىداف 
 بحثا عن المعلومة

 عالج المعلومات،
 اإلختيار والقرار

عالج ومشاركة 
 وصيانة المعلومات
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حصيلة إستخداـ البيانات كادلعلومات كالتجارب اليت ػلصل لى أهنا "" فتعرؼ عKnowledge"  المعرفةأما 
عليها من جراء التعلم كاخلربة اليت ذبعل شلن ؽللكها يتجاكب مع ادلستجدات اليت تواجهو كذبعلو أكثر قدرة 
للوصوؿ إىل حلوؿ أحسن للمشاكل اليت تقع يف رلاؿ معرفتو كمن خالذلا يستطيع تشخيص ادلشاكل كربديد 

كادلعلومات  تتمثل يف كل ادلعارؼ تقسم ادلعرفة إىل معرفة صرػلة كاليتك ، 1ئل ذلا كالوصوؿ إىل حلوؿ جيدة."بدا
كقواعد العمل كإجراءاتو، لتمثل ادلعرفة الصرػلة كل من تكنولوجيا ادلعلومات  اليت ؽلكن تداكذلا بُت ادلوارد البشرية

القائمة على التجربة كاليت ال ؽلكن شرحها ألنو يف كثَت من  كبراءات االخًتاع، كادلعرفة الضمنية كى  ادلعرفة
 2.األحياف تكوف غَت زلددة اإلذباه ألهنا تشمل ادلهارات ادلعرفية كالفنية كالنماذج العقلية

" التجمع ادلنظم للمعلومات من : على أهناتعرؼ   " knowledge management" إدارة المعرفة يف حُت
كإستنتاج ادلؤشرات كدالالت تستخدـ يف توجيو كإثراء  تفسَتىا، كخارجها كربليليهامصادر داخل ادلنظمة 

العمليات يف ادلنظمة كربقيق ربسُت األداء قياسا إىل فًتات سابقة أك قياسا مع أداء ادلنظمات ادلنافسة لنفس 
 3الفًتة."

 ،(Place)ادلكاف  ،(Process)العمليات  4:أربعة عناصر إلدارة ادلعرفة ى  (Michael H. Zack)كلقد إقًتح 
 5: كما ؽلكن أف تشتمل عناصر إدارة ادلعرفة احلاجة إىل ، (Perspective)كادلنظور  (Purpose)الغرض

 اإلستعجالية كدبرتبة من األعلية. ربسُت نوعية كسرعة ازباذ القرارات 
  التقليدية.تقليل تكلفة الوقت كاجلهد يف البحث عن ادلعلومة بإستخداـ الطرؽ 
 .احلصوؿ على فهم أفضل حوؿ الكيفية اليت تعمل هبا ادلنشأة 
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 : يعرؼ على أنو "Knowledge Economyإقتصاد المعرفة "أما 

جل ربقيق التنمية أ" االقتصاد الذم ػلقق استخداما فعاال للمعرفة من : حسب البنك الدكيل ىو -
ادلعارؼ األجنبية باإلضافة إىل تكييف كتكوين ادلعرفة من كىذا يضمن جلب كتطبيق ، االجتماعية، االقتصادية

 1اجل تلبية احتياجاتو اخلاصة ."
" اإلقتصاد الذم يدكر حوؿ احلصوؿ على ادلعرفة كتوظيفها كإبتكارىا هبدؼ ربسُت نوعية احلياة  -

تخداـ العقل البشرم  كتطبيقات تكنولوجية متطورة كإس، دبجاالهتا كلها من خالؿ اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية
كرأس للماؿ كتوظيف البحث العلم  إلجراء رلموعة من التغَتات اإلسًتاذبية يف طبيعة احمليط اإلقتصادم 

 2كتنظيمو ليصبح أكثر إستجابة مع ربديات العودلة كتكنولوجيا اإلتصاالت كعادلية ادلعرفة كالتنمية ادلستدامة."
اهتا أم إنتاج كصناعة ادلعرفة كعمليات البحث كالتطوير سواء " ما يتعلق بإقتصاديات عمليات ادلعرفة ذ -

من حيث تكاليف العملية ادلعرفية) تكاليف البحث كالتطوير( أك تكاليف إدارة األعماؿ)اإلستشارة أك إعداد 
مثل  كبُت العائد أك اإليراد الناتج عن ىذه العملية بإعتبارىا إقتصادية رلردة مثلها، اخلرباء كتدريبهم( من جهة

 3إقتصاديات اخلدمة السياحية كالفندقية." 

يف حُت صلد اإلقتصاد ادلبٍت على ادلعرفة يأخذ معٌت أكثر إتساعا حبيث يشمل يف داللتها حجم قطاعات 
ادلعرفة كادلعلومات كاإلستثمارات داخل نسيج اإلقتصاد ككذلك مدل تغلغل ادلعرفة كالتكنولوجيا يف األنشطة 

 4ماد على تطبيق اإلقتصاد ادلعريف(.اإلنتاجية) أم اإلعت

ربسُت األداء كظلو ادلنشآت دبا يضمن ربقيق كعليو إذا كاف ينظر إىل ادلعرفة على أهنا العامل الرئيس  يف 
اجلودة كزبفيض التكاليف، فإف إقتصاد ادلعرفة ىو خلق حالة التوازف بُت ادلعرفة شلثلة يف األصوؿ البشرية اليت 
سبتلكها ادلنشأة كالتقنيات التكنولوجية احلديثة اليت ربقق التميز كالريادة للمنشأة يف رلاؿ نشاىا كمساعلتها يف دفع 

 عجلة التنمية يف الدكلة.  
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 خصائص إقتصاد المعرفة. - ب

 1: إف إلقتصاد ادلعرفة العديد من اخلصائص نذكر منها

نظاـ فعاؿ من الركابط التجارية مع ادلنظمات كغَتىا من ادلنشآت اليت تستطيع مواكبة ثورة : اإلبتكار -
 ادلعرفة كتكيفها مع اإلحتياجات احمللية.

غلب توفر اليد ادلاىرة) رأس ادلاؿ البشرم(ألف ادلوارد : والتنافسية اإلقتصاديةالتعليم أساس لإلنتاجية  -
 البشرية ادلؤىلة كذات ادلهارة العالية ى  أكثر األصوؿ قيمة يف اإلقتصاد ادلعريف.

لى تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت من خالؿ تسهيل نشر كذبهيز ادلعلومات عادلبنية : البنية التحتية -
 كادلعارؼ.
تقـو على أسس إقتصادية قوية تستطيع توفَت األطر القانونية كالسياسية اليت هتدؼ إىل زيادة  :حوافزال -

 اإلنتاجية كالنمو.
)شبكة األنًتنت( اليت ذبعل اإلقتصاد ادلعريف أكثر :التركيز على المعلومات واإلتصاالت الحديثة -

 إعتماد على األبعاد الرقمية.

كاليت يتم سبييزىا عن السلع ادلادية من خالؿ  السلع المعرفية خاصية لإلقتصاد ادلعريفكؽلكن إعتبار أف أىم      
 .اجلدكؿ التايل

 .(: الفرق بين السلع المادية والسلع المعرفية02جدول رقم )
 السلع المعرفية السلع المادية
 .سلع غَت ملموسة .سلع ملموسة

 .ماليُت ادلرةتنتج مرة كاحدة كتباع  .غلب أف تنتج كل مرة
 ( 100)إىل ربقق أرباح خيالية فه  ربقق قيمة مضافة تصل نسبتها .ربقق قيمة مضافة ليس من الضركرم أف تكوف عالية

 .سلع مبنية على ادلعرفة .سلع مبنية على ادلادة
 .ربتاج دلورد بشرم مبتكر كمبدع كزلًتؼ .ربتاج دلورد بشرم ليس من الضركرم أف يكوف مبدع

 .145، ص.2009، دار كمؤسسة رسالف للطباعة كالنشر كالتوزيع، سوريا، فيالتعلم االلكتروني واالقتصاد المعر مصطفى يوسف كايف،  المصدر:
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 1: يف النقاط التالية أىمية إقتصاد المعرفةيف حُت تكمن 

 كزبفيض التكاليف. اإلسهاـ يف ربسُت األداء كرفع اإلنتاجية -
كمنو توليد فرص ، كزيادة ادلشاريع كاإلسهاـ يف توليد القيمة ادلضافة يف اإلقتصادزيادة الدخل القوم   -

 العمل ادلتنوعة كادلتزايدة خاصة يف اجملاالت اليت تستخدـ التقنيات ادلتقدمة اليت يتضمنها إقتصاد ادلعرفة.
الطلب على ادلوارد التحفيز كالتوسع يف اإلستثمارات خاصة اإلستثمار يف ادلورد البشرم ما يساىم يف  -

 ادلعرفية كاخلربات على ادلستول العادل  كاحملل  كظلو عمالة جديدة يف رلاالت معرفية كثيفة .
ادلساعلة يف إغلاد ظلط جديد للتخصيص كتقسيم العمل الدكيل كذلك إلرتباطو بتقنيات سلتلفة كمتطورة  -

 دارة كالبنوؾ اإللكًتكنية. احلكومة كاإل، األسواؽ اإلفًتاضية، منها التجارة اإللكًتكنية

 نشأة إقتصاد المعرفة.: ثانيا

( على أعلية تقسيم العمل بإعتبارىا نقطة البداية يف النمو اإلقتصادم 1790-1723أكد "أدـ مسيث" )
كما أكد "شومبَت" ،  كتعد النشاطات اإلبتكارية للمنتجُت كالعماؿ كادلدراء بالغة األعلية لتحسُت الرفاىية البشرية

(على اإلبتكارات اليت تتمثل يف إدخاؿ أم منتج جديد أك إدخاؿ ربسينات مستمرة على ما 1983-1950)
، طريقة جديدة لإلنتاج، ىو موجود من ادلنتجات كسبثل اإلبتكارات العديدة من العناصر كإدخاؿ منتج جديد

ت كالعادات الرجعية ( على قول التقدـ كالتحديث اليت تتغلب على ادلعوقا2003-1916كأكد "ركستو")
كأكؿ إشارة للمعرفة كمصطلح يف تعابَت علم اإلقتصاد ، كتراجع قيم اجملتمع التقليدم أماـ التطلع إىل احلداثة

" كقد The Use Of Knowledge In Societyبعنواف" 1945يف سنة  "Friedrick Hayek" جاءت يف حبوث
   اكلة احلقيقية لدراسة ادلعرفة كسلعة كانت من قبل الكاتبيف حُت احمل، كصل الباحث إىل أف ادلعرفة ى  السلعة

"Bhekuzulu Khumalo" " يف كتابو بعنوافThe Fundamental Theory Of Knowledge  حلل فيو أف "
أف ادلعرفة ى  أداة اإلنتاج الوحيدة الغَت خاضعة " H.Klarkكيوضح"، 2ادلعرفة يف األصل ى  سلعة غلب أف ربدد

    يف كتابو بعنواف "Peter Drucker" ادلتناقصة يف حُت قدـ إقتصاد ادلعرفة ألكؿ مرة من قبل الكاتبللعوائد 
"The Effective Executive" ، كقد كصف يف كتابو اإلختالؼ بُت العامل الذم  2002الذم أعيد طبعو سنة

                 شر كتابو الثاين بعنوافليتم فيما بعد ن، يستخدـ يده كالعامل الذم يستخدـ ادلعرفة كينتج األفكار

                                                           
العقيد جامعة ادلبٍت على ادلعرفة،  االقتصادكرقة حبث مقدـ يف إطار مدرسة الدكتوراه يف مقياس  ،"اإلقتصاد ادلعريف بُت الفرص كالتحديات"بلخضر شاكر كأخركف،  1

 .03، ص.2008-2007باتنة، احلاج خلضر 
 .596، مرجع سابق، ص.زلمد أنس أبو الشامات 2
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"The Age Of Discontinuity: Guides Of Changes " كالذم أثبت فيو إسشرافو للمستقبل كسرد التغَتات
 1اإلقتصادية كتوقع اإلنتقاؿ إىل عصر ادلعلومات. 

الدكيل فقط صدر  كيف العصر احلديث إىتم العديد من اإلقتصاديُت هبذا ادلوضوع كمجموعة إقتصادم البنك
دكلة  130ليليها فيما بعد رلموعة التقارير السنوية حوؿ اإلقتصاد ادلعريف ألكثر من  ،تقرير ادلعرفة من أجل التنمية

كرافق ذلك العديد من البحوث كالدراسات من قبل سلتلف ، كتصنف ىذه الدكؿ حسب مؤشرات اإلقتصاد ادلعريف
اإلرباد األكريب قفد إىتمت ى  األخرل باإلقتصاد ادلعريف كقامت بإصدار  أما دكؿ، اإلقتصاديُت يف البنك الدكيل

  كقد مت إقامة عدة مؤسبرات، التقارير الفصلية كالسنوية حوؿ اإلقتصاد ادلعريف كاليت أشَت فيها إىل الصناعات ادلعرفية
ت كالبحوث اليت نتج عنها )أكؿ مؤسبر ىو مؤسبر اإلقتصادم ألسيا كاحمليط اذلادم( كإجراء العديد من الدراسا

                               : اجلديد منها باالقتصادادلرتبطة  االقتصاديةظهور العديد من ادلفاىيم كادلصطلحات 
"Internet Econimy , New Economy, Information Economy, Knowledge-Based Economy "2 

 عوامل اإلندماج في إقتصاد المعرفة.: ثالثا

 3: من بُت العوامل اليت تسمح للدكؿ يف اإلندماج يف إقتصاد ادلعرفة نذكر

تعد البٌت التحتية لإلعالـ كاإلتصاؿ كادلعلومات لبلد ما العامل األىم يف ربديد : اإلعالم واإلتصال -
، كالنقاؿ قدراتو على اإلنتقاؿ إىل اإلقتصاد العادل  ادلبٍت على ادلعرفة حيث تشكل كثافة خطوط اذلاتف الثابت

 احلواسيب الشخصية كمدل إستخداـ األنًتنت من ادلؤشرات األساسية ذلذه البٌت التحتية.
تعتمد قدرة بلد ما على اإلستفادة من إقتصاد ادلعرفة على مدل السرعة اليت من خالذلا يتحوؿ : التعليم -

سب قدرهتم على التعلم كادلشاركة حيث يكوف األفراد كالشركات قادرين على إنتاج الثركة حب ،إىل إقتصاد تعليم 
كيف الدكؿ النامية يوفر إستخداـ األنًتنت ، اليت ربتاجها صناعات إقتصاد ادلعرفة( يف اإلبداع) الطاقات البشرية

كتكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ لدعم التعليم النظام  كغَت النظام  إمكانيات ىائلة لتقوية قدرات األفراد كذلك 
دة العلـو كالتكنولوجيا هبذه الدكؿ كإستغالؿ اإلمكانيات التكنولوجية بشكل فعاؿ كخالؽ من خالؿ تطوير قاع

 .)الًتكيز على تكوين أفراد لديهم القدرة على اإلبداع كاإلبتكار(

                                                           
 .145مصطفى يوسف كامل، مرجع سابق، ص.1
 .145السابق، ص.نفس ادلرجع 2
-)د، العدد الرابع،مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، "إقتصاديات البلداف العربية يف إقتصاد ادلعرفة ادلقومات كالعراقيل  اندماج "كماؿ منصورم كخليف  عيسى،3
 . 56-55ص ص. ف(،-ت
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عتمد على العقل البشرم بالدرجة األكىل يكما يؤكد "زلمد سيد سلطاف" أف سبل اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف   
كثيف ادلصدر إىل إقتصاد كثيف ادلعرفة مرىونا فقط بقدرة ادلوارد  وجيا لذا يعد اإلنتقاؿ من إقتصادالتكنولكليس 

كىو ما ؽلكن ربقيقو عن طريق اإلستثمار يف رأس ادلاؿ البشرم من خالؿ التعليم  البشرية على إنتاج أفكار جديدة
 1كالتدريب. 

ة سلابر البحث كالتطوير كتويل ذلا احلكومات كاخلواص بالغ تنتشر يف إقتصاديات ادلعرف: البحث والتطوير -
كبصورة تدرغلية أصبح البحث كالتطوير خاصة يف البلداف  ،األعلية بإعتبارىا القلب النابض للتقدـ التكنولوج 

الصناعية يشكل أىم جوانب التطوير التكنولوج  اليت تعتمد عليها عملية اإلبداع كما يؤدم إىل زيادة عائدات 
 اإلستثمارات ادلادية كالبشرية.

من خالؿ الوقوؼ على  العالقة بين إدارة التغيير وإدارة المعرفةكمن خالؿ ما تقدـ ضلاكؿ توضيح 
 : عمليات)شلارسات( إدارة ادلعرفة يف النقاط التالية

أعلية لتحقيق ادليزة تعترب ادلعرفة كالقدرة على توليد ادلعرفة كإستخدامها من ادلصادر األكثر : توليد المعرفة -
التنافسية ادلستدامة للمنظمة فالعالقة األساسية بُت ادلعرفة كادليزة التنافسية تقع يف إمكانية توليد ادلعرفة إىل اإلبداع 

 2الذم بدكره أساس ادليزة التنافسية.

كلكن كعملية توليد األفكار عن طريق العصف الذىٍت ليس مشركطا فيها بأف تأخذ الشكل الرمس  فقط 
فه  ربوؿ اذباه األفراد إىل كل ما ؽلكن القياـ بو كتوضح ذلم كيف ؽلكن أف ينمو اجلانب ، تأثَتىا قد ؽلتد خارجها

 3كى  بذلك تساعدىم على التعلم ادلستمر.، اإلبداع  لديهم

 بسببذلك ك ذك تأثَت فعاؿ على ادلنظمة  النقل لن يكوفك ادلعرفة اليت يتم نقلها  ى : تشارك المعرفة -
إضافة إىل ذلك فإف ادلشاركة ادلعرفية تشجع  ،ادلوارد اليت استثمرهتا ادلنظمة يف احلصوؿ على ادلعرفةيف  الفاقد

كبالتايل استخداـ ادلعرفة القدؽلة يؤدم إىل خلق معرفة  ،العاملُت على البحث يف احلصوؿ على فرص معرفية أخرل
 4.كىذه ادلعرفة باإلمكاف توزيعها كنشرىا على ادلنظمة إلستخدامها من قبل األفراد كاجملموعات ،جديدة

                                                           
ماج كمتطلبات النمو ادلعريف، ادلنتدل اإلعالم  السنوم السابع، الرياض، زلمد سيد سلطاف، تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ كربقيق إقتصاد ادلعرفة: آليات اإلند1

 .17، ص.2016
 .81، ص.2005لبناف، ، األىلية للنشر كالتوزيع، إدارة المعرفة: مدخل نظريىيثم على حجازم، 2
 .66، ص. 2001، القاىرة ، دار الفاركؽ للنشر التوزيع ، كيف تطور فريق العمل؟، (ترمجة خالد العامر )باتريك فورسيث 3
 .81نفس ادلرجع السابق، ص. 4
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ىو تلك العملية التحويلية اليت رباكؿ مساعدة التنظيمات على تطوير كاستخداـ ادلعرفة : التعلم المنظمي -
 1كربسُت نفسها على أساس مستمر.

 Nonaka( في شركة SECI(: عملية توليد المعرفة نموذج )18الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Judy H.Gray, Iainl Densten, "Iowards An Integrative Model Of Organizational Culture And Knowledge 

Management", International Journal of Organizational Behavoiour, Volume 9(2), 2005, p.597. 

النقاط خالؿ  كمن ، Nonakaيف شركة  (SECI)عملية توليد ادلعرفة ظلوذج ( ادلتضمن 18من الشكل رقم)
 2: يتم توضيح ما يل  التالية

ربويل ادلعرفة الضمنية إىل معرفة تتولد من خالؿ مشاركة ادلعرفة الضمنية : المعرفة المشتركة )التشاركية( -
 بُت األفراد عندما يزاكلوف عملهم.

تتم من خالؿ ربويل ادلعرفة الواضحة إىل معرفة ضمنية مثل ربويل ادلعرفة : المعرفة الداخلية )المدمجة(-
تركيب أجزاء غَت مًتابطة ف الفرد قادرا على دمج ك يكو  حبيث إسًتاتيجيةمبادرات  ركتُت عمل يوم  ك التنظيمية إىل

 من ادلعرفة الواضحة.
                                                           

 .315، ص.2008، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ، إدارة المعرفة في التعليمسالمة عبد العظيم حسُت، ك  حسن حسُت البالكم1
 .81ص.،2005، بناف، األىلية للنشر كالتوزيع، استراتيجي: مدخل اإلستراتيجيةنظم المعلومات سلول أمُت السمرائ ، ك غساف عيسى العمرم 2
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ة( كأف تتم من خالؿ ربويل ادلعرفة الضمنية إىل معرفة كاضحة )صرػل: المعرفة الخارجية )التجسيدية( - 
وضوح ما الرسائل كما ػلدث حينما يكوف الفرد قادرا على أف يبُت أك يلفظ بك تنقل معرفة شخص من الكتب 

 ىو بذلك يقـو بتحويل ادلعرفة الضمنية اليت ؽلتلكها إىل معرفة كاضحة.ؽلتلكو من معرفة ضمنية ك 

عرفة  تتم بتحويل ادلعرفة الواضحة كذلك من خالؿ االتصاؿ بُت اجلماعات أك نشر ادل: المعرفة التركيبية -
 .كعملية منتظمة ؽلكن زبزينها

كصلد أف إدارة التغيَت تعتمد على توفر ادلواد ادلادية كادلوارد البشرية إلحداث التغيَت كفقا دلا تقتضيو الرؤية 
ذات التوجو اإلسًتاتيجي  ما غلعل إدارة التغيَت تعتمد على ادلعرفة الضمنية ادلتواجدة لدل األفراد الذين ادلوضوعة 

كتقـو قيادة التغيَت  ،يت تواجهها ادلنشأة أك لتكيفها أك لغرض تطويرىايقوموف بطرح أفكار إبداعية حلل ادلشاكل ال
كاإلعتماد على  بتشارؾ األفكار اإلبداعية بنقلها بُت ادلستويات اإلدارية كفقا لشبكة اإلتصاالت ادلتوفرة لديها

مشاركة ادلعرفة تواجهها إال أف عملية ، القائد كفرؽ التغيَتالتفاعل بُت الكفاءة يف أداء الوظائف اإلدارية ك مدل 
 1: عدة عوائق حيث أف عدـ رغبة األفراد يف ادلشاركة ادلعرفية يعود لألسباب التالية

 عدـ توفر الوقت الالـز للمشاركة ادلعرفية عندما تتوفر الرغبة يف ادلشاركة. -

 نقص ادلهارات يف رلاؿ أساليب إدارة ادلعرفة. -

 فوائدىا.ك عدـ فهم إدارة ادلعرفة كتطبيقاهتا  -

 نقص تكنولوجيا ادلعلومات ادلناسبة لتسهيل عملية ادلشاركة بادلعرفة. -

 عدـ تبٍت اإلدارة العليا لربامج كثقافة ادلشاركة ادلعرفية. -

 عدـ توفر موارد مالية كافية سلصصة إلعداد الربامج اليت تسهل عملية ادلشاركة ادلعرفية. -

 ادلنظمات يف تشجيع ثقافة ادلشاركة ادلعرفية. فشل -

 

 

                                                           
يف خلق فرص عمل معرفية، أكراؽ ملتقى االستثمار العمل ادلعريف ك  إنتاجية زيادة قطاعات اجملتمع ادلدين يف، دكر القطاع اخلاص االستثمارم ك حسُت مصطفى ىاليل1

 .292ص.،  2007، القاىرة ،يف بنية ادلعلومات كادلعرفة
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الواضحة، ادلبنية على كضع الرؤية  لذا رباكؿ ادلنشأة من خالؿ قيادة التغيَت ربقيق معادلة التغيَت يف ادلنشأة
 ربط الواقع بالرؤية (من خالؿ التفكَت اإلبداع  للتنبؤ بالفرص كالتهديدات اليت تطرحها بيئةكفقا لدراسة الواقع )

مع دراسة العوائق اليت ربوؿ دكف ذلك  ،رصد اإلمكانيات لتحديد اخلطة كالتفصيل يف مراحل تنفيذىااألعماؿ، ك 
خاصة ما تعلق دبقاكمة التغيَت، لذا يعد التوجو ضلو تغيَت سلوكيات األفراد كتوجيههم ضلو التعلم كالتدريب للتقليل 

ؿ دبركنة كمنو الوصوؿ إىل زرع ثقافة التغيَت القائمة على توليد كدلواجهة متطلبات بيئة األعما ،من مقاكمة التغيَت
ادلعرفة، تقامسها، نشرىا ككذا إستخداـ التقنيات احلديثة لبناء رلتمع معريف يساىم يف خلق ميزة تنافسية للمنشآت 

 تصاد القائم على ادلعرفة.كمنو ادلساعلة يف التنمية اإلقتصادية للدكؿ يف زلاكلة لإلنتقاؿ من اإلقتصاد ادلعريف إىل اإلق

 المطلب الثاني: متطلبات إقتصاد المعرفة ومؤشرات قياسو.

يف زلاكلة لتوجو الدكؿ ضلو  اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف من خالؿ إيالء أعلية كربل لإلستثمار يف ادلورد 
من الركائز األساسية اليت تبٍت  ، كوهناالتكنولوجيا احلديثة يف عامل األعماؿالبشرم كتشييد البٌت التحتية كإدخاؿ 

رلتمعات تفاعلية قادرة على ادلساعلة يف إزدىار الوطن كاحملافظة على اإلستقرار اإلقتصادم، كيتم قياس مدل 
إندماج الدكؿ يف إقتصاد ادلعرفة بناءا على العديد من ادلؤشرات العادلية كالعربية اليت ربدد مراكز الدكؿ كترتيبها 

مسات لعمل فيها، حيث ؽلكن أف تتجو من خاللو ادلنشآت يف زلاكالهتا العديد إىل إمتالؾ كالشركط الواجب ا
 .التنافس ادلعريف ادلبنية على التعلم كربويل ادلعرفة إىل خدمات كمنتجات مقدمة لبناء منظمة متعلمة

 متطلبات إقتصاد المعرفة.: والأ

يف بناء إسًتاذبية جديدة للمنشأة سواء على ادلستول  بإعتباره مصدرا للثركة رأس ادلاؿ الفكرم يساىم
شلا يعزز حصتها السوقية يف األسواؽ  اخلارج  بالتوجو ضلو أسواؽ جديدة أك تقدًن خدمات كمنتجات ذات جودة

التوجو ضلو القياـ بعمليات البحث كالتطوير داخل  ، أما على ادلستول الداخل  فنجدىا تساىم يف احمللية كالعادلية
، كمنو كاإلبداعنشأة أك عن طريق عالقاهتا التعاقدية، كما تساىم أيضا على بناء بيئة سبتاز بالقدرة على اإلبتكار ادل

القدرة للوصوؿ إىل رلتمع معريف ػلقق للمنشأة إمتالؾ مزايا تنافسية مستدامة يف ظل التغَتات ادلتجددة كادلفاجئة 
  لبيئة األعماؿ.
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 وخصائصو.رأس المال الفكري  - أ

 : يعرؼ رأس ادلاؿ الفكرم على أنو

" رلموعة من األشخاص الذين ؽللكوف ادلعارؼ كاخلربات كادلنجزات اليت سبكنهم من اإلسهاـ يف أداء   -
 1ادلنظمات اليت يعملوف هبا." 

متميزة يتمتع هبا عدد زلدكد من األفراد ادلوظفُت يف الشركات اليت سبكنهم من تقدًن إسهامات  قدرات " -
 2متميزة فكريا حبيث سبكن الشركات من زيادة إنتاجها كربقيق مستويات عالية مقارنة بالشركات ادلماثلة." 

ُت سلتلف ادلستويات ذات درجة من األعلية لقدرتو على إنتاج ادلعرفة كتداكذلا ب" ىو مورد بشرم  -
 3."التنظيمية

رأس ادلاؿ الفكرم ؽلثل قوة الفكر اجلماع  يف مؤسسة من ادلؤسسات ألنو يرتبط بشكل كثيق بفكرة عامل 
كما ،  فلقد أشار "ستيوارت" إىل أف ادلعرفة أصبحت أىم العوامل ادلؤثرة يف احلياة االقتصادية، ادلعرفة كتسيَت ادلعرفة

إدراؾ ك  فهو يرتبط بعامل ادلعرفة، م أىم األصوؿ اليت ال ؽلكن للمؤسسة االستغناء عنهاأصبح رأس ادلاؿ الفكر 
 4ادلعرفة.

كعليو رأس ادلاؿ الفكرم ؽلثل قوة الفكر الفردم كقوة الفكر اجلماع  إلنتاج كتقاسم ادلعرفة دبا يسمح ببناء   
 ثقافة مشًتكة تقود ادلنشأة ضلو ربقيق أىدافها بكفاءة كفعالية.

 5: أما ما تعلق خبصائص رأس ادلاؿ الفكرم تدرج يف النقاط التالية

فيما ؼلص ادلستول اإلسًتاتيج  صلد أف رأس ادلاؿ الفكرم ينتشر يف ادلستويات كلها كبنسب : التنظيمية -
متفاكتة أما خبصوص اذليكل التنظيم  الذم يناسب رأس ادلاؿ الفكرم فهو بالتأكيد اذليكل التنظيم  العضوم 

 .حكؽليل إىل الالمركزية يف اإلدارة بشكل كاض، ادلرف أما الرمسية فتستخدـ بشكل منخفض جدا
اإلىتماـ ينصب على التعليم كالتدريب كليس بالضركرة على الشهادة األكادؽلية كؽلتاز رأس ادلاؿ : المهنية -

 الفكرم بادلهارة العالية كادلتنوعة كاخلربة ادلعرفية.
                                                           

 .19، ص.2016، )د.ـ.ف( ،اجلندارية للنشر كالتوزيع ،  االقتصاد المعرفيمنذر منصور عبد اهلل،،  1
 .196ص.(، 5، العدد الثاين) اجمللد 02،جامعة البليدة اإلقتصاد والتنمية البشرية  مجلة ،"رأس ادلاؿ الفكرم لدعم اإلبداع دراسة ميدانية"شريف  خَتة،  2

3
Kevin J.O’Sullivan, Strategie Intellectual Capital Management In Multinational organizations: 

Sustainability and successful implications, New York Institute Of Technology, USA, 2010, P.29. 
 .41، ص 2000 ،بَتكت ،، دار الراتب اجلامعيةفكر رجال األعمال: الطريق إلى النجاح المتكاملدم دير لوؼ،  4
الفكرم يف منظمات  حريرم بوشعور كصليحة فالؽ، رأس ادلاؿ الفكرم كدكره يف دعم ادليزة التنافسية دلنظمات األعماؿ، ادللتقى الدكيل اخلامس حوؿ رأس ادلاؿ 5

 .05، ص.2011ديسمرب  14-13يوم   جامعة الشلف، األعماؿ العربية يف ظل اإلقتصاديات احلديثة،
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فهو ؽليل إىل التعامل مع  ؽليل رأس ادلاؿ الفكرم إىل ادلخاطرة بدرجة كبَتة لذا: السلوكية والشخصية -
كادلقًتحات البناءة كلديو القدرة  رموضوعات تتسم بالتأكد كرأس ادلاؿ الفكرم مياؿ إىل ادلبادرة كتقدًن األفكا

 عالية بالنفس. دكف تردد كلديو مستويات ذكاء عالية كمثابرة حادة يف العمل كثقة القراراتعلى حسم 

دكين أساسُت كعلا الدكر الدفاع  من خالؿ د أف رأس ادلاؿ الفكرم يقـو بكمن خالؿ اخلصائص السابقة صل
على قدرة كالدكر اذلجوم  من خالؿ التوجو ال، تمحاية حرية التصميم كاإلبداع كزبفيف حدة الصراعاالعمل على 

هتيئة منافذ إلخًتاؽ تكنولوجيا ادلنافسُت كإعاقة دخوؿ منافسُت ك  توليد ادلعرفة كتنفيذىا إلمتالؾ منتجات إبداعية
 1جدد.

 .مكونات رأس المال الفكري - ت
 : يتكوف رأس ادلاؿ الفكرم من ثالث عناصر كى 

الذم يعرؼ على أنو "ادلورد اإلسًتاتيج  يف العملية اإلنتاجية أم ادلورد الذم  :رأس المال البشري -
يف حُت يعرؼ اإلستثمار يف رأس ، 2يصعب نسخو أك تقليده من قبل أم مؤسسة أخرل غَت اليت يعمل هبا." 

اء من جهة ثانية " رلموعة ادلفاىيم كادلعلومات من جهة كادلهارات كاخلربات كعناصر األد: ادلاؿ البشرم على أنو
كاإلذباىات كالسلوكيات كادلثل كالقيم من جهة ثالثة اليت ػلصل عليها اإلنساف عن طريق نظم التعليم النظامية 

 3كغَت النظامية كاليت تساىم يف ربسُت إنتاجيتو كبالتايل تزيد من ادلنافع كالفوائد النامجة عن عملو."
 كادلتمثل يف اإلجراءات التنظيمية كالثقافية كقواعد البيانات على مستول ادلنظمة. رأس المال الهيكلي -
كادلتمثل يف مجيع ادلوارد ادلتعلقة بالعالقات اخلارجية للشركة مثل العالقة مع األطراؼ رأس مال العالقات  -

 موردين(.، عمالء، ادلستفيدة) مساعلُت
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تنمية مواردىا الداخلية ككفاءهتا اإلسًتاذبية كرصد ادلعرفة  تسعى إىل د أف ادلنشأةصل كمن خالؿ ما سبق
لذا ضلاكؿ ، ىو التفسَت لسبب إختالؼ األداء ادلنشآتكيعد كجود ادلوارد ادلتميزة يف ، الكامنة لدل ادلوارد البشرية

، اإلقتصاد ادلعريفظل يف  دور رأس المال الفكري وإدارة التغيير في بناء المنظمة المتعلمة العالقة بينإبراز 
صلد أف أىم ما ميز اإلقتصاد ادلعريف ىو بناء منظمات قادرة على التكيف مع تغَتات بيئة األعماؿ ادلستمرة حيث 

كإلستغالؿ الفرص كمواجهة التحديات كالذم ال يتأتى ذلا إال من خالؿ سبكُت العاملُت الذم يضمن ذلا ادلشاركة 
كما يعد التعلم ادلستمر دلواكبة سلتلف التطورات ادلعرفية كالتقنية ،  نشأة كالوالء ذلايف إزباذ القرار كالثقة يف رؤية ادل

ما غلعل التوجو ضلو إستخداـ مصطلح ادلنظمة ادلتعلمة ىو ادلصطلح األقرب إىل الواقع كالذم غلمع ، أمرا ضركريا
كإقتصاد ادلعرفة القائم على رأس  نافسةبُت إدارة التغيَت كأسلوب إدارم كمنهج متميز يقـو ادلنشأة ضلو البقاء كادل

 ادلاؿ الفكرم.

 : "على أهنا Educated Organizationالمنظمة المتعلمة"  كتعرؼ

" اليت يتاح فيها للعاملُت كادلتعاملُت إكتساب أظلاط جديدة من السلوؾ كالتعامل كالتفاعل زبتلف عما  -
 1التغيَت."إعتدكا عليو لتشكل بذلك أساليب عمل جديدة ضمن معادلة 

"ادلنظمة اليت طورت القدرة على التكيف كالتغيَت ادلستمر ألف مجيع أعضائها يقوموف بدكر فاعل يف  -
 2ذبديد كحل القضايا ادلختلفة ادلرتبطة بالعمل"

"ما Peter Senge من خالؿ التعاريف السابقة صلد أنو من أىم خصائص ادلنظمة ادلتعلمة حسب "  -
 3يل : 
    ،كىو منهج لتحسُت الذات يقـو على رلموعة من ادلبادئ كادلمارسات: التمكين الذاتي للموظفين  -

 يتطلب هتيئة ادلناخ كالظركؼ اليت تشجع على الًتاكم ادلعريف يف سلتلف ادلستويات.ك 
، يةىو إطار عمل يقـو على رؤية ادلنظمة كنظاـ يتكوف من رلموعة من األنظمة الفرع: التفكير النظمي -

 كرؤية العالقة البينية اليت تربط بُت أجزاء ادلنظمة.

                                                           
 .306، ص.2010، األردف، دار الفكر للنشر كالتوزيع، وير التنظيميالتط، كآخركفعالء زلمد سيد قنديل  1
إلدارية، جامعة البًتاء اخلاصة، كامل زلمد احلواجز، مدل إستعداد ادلنظمة ادلتعلمة للتغيَت التنظيم ، كرقة مقدمة للمؤسبر السابع لكلية العلـو اإلقتصادية كالعلـو ا  2

 .07ص.ف(،-ت-)داألردف، 
ربدم كبَت ؼ، زرقوف زلمد، متطلبات إدارة التعلم يف ادلؤسسات االقتصادية، ادلنتدل اخلامس للمؤسسات حوؿ إدارة التعلم كتنمية ادلوارد البشرية، حجاج عبد الرؤك 3

 .4، ص.2010ديسمرب،  08-07من أجل تنافسية ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر، جامعة عنابة، يوم  
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ى  االفًتاضات كطرؽ التفكَت الراسخة اليت تفسر األحداث كتتخذ القرارات يف ك : النماذج الذىنية  -
لذلك فإف معظم األفكار كادلقًتحات اجلديدة كذات اجلدكل تصطدـ مع النماذج الذىنية عند ، األعماؿ اليومية
 أرض الواقع.تطبيقها على 

فادلنظمات ، ى  القدرة على رسم صورة مشًتكة أك متماثلة للمستقبل ادلرغوب فيو: الرؤية المشتركة -
 الناجحة ى  اليت تستطيع مجع مواردىا البشرية حوؿ رؤية موحدة.

بأنو مفتاح التعلم يف ادلنظمة كىو العملية اليت دبوجبها يتم  " Senge" حيث عرفو: التعلم الجماعي -
 تنظيم كترتيب كتوحيد اجلهود لتحقيق النتائج. 

مساعلة يف حلل ادلشاكل ك ك كللموارد البشرية يف ادلنشأة دكر مهم يف خلق القيمة بإعتبارىا مصدرا لإلبتكار 
 كىو ما يوضحو الشكل ادلوايل. ،ت التنافسيةعن طريق تفعيل عملية التغيَت كتنمية القدرا ربقيق األىداؼ

 (: دور المورد البشري في بناء المنظمة المتعلمة.19شكل رقم)
 

 

 

 

 

 
 133، ص. 2008، فاألرد ،، إثراء للنشر كالتوزيعإستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالحسُت عجالف حسن، : المصدر

، حيث تسمح ادلوارد البشرية يف دكر ادلوارد البشرية يف بناء ادلنظمة ادلتعلمة ادلتضمن(19من الشكل رقم)
منظمة متعلمة من ربويل ادلعرفة كالتعلم من خالؿ اآلخرين، حيث تلجأ ادلنشأة من خالؿ القياـ بعمليات البحث 
كالتطوير للوصوؿ إىل نتائج نظرية بعد الفكر إبداع  كيف زلاكلة لتطبيقها يتم اللجوء إىل التجربة كيف حالة فشلها 

دارؾ النقائص ليتم إعادة التجربة كصلاحها يف ادلرات ادلقبلة، كتساىم عملية التعلم يف تراكم تعد خطوة للتعلم كت
ادلعارؼ كاخلربات ما يؤدم إىل إغلاد بدائل متعددة حلل ادلشاكل اليت تواجهها، ما غلعل يساىم يف التغيَت التدرغل  

، 1ربسُت ادلستويُت السابقُت من التعلم كػلاكؿ، يف حُت صلد أف العلم يهدؼ إىل تعلم كيف تتعلمللمنشأة، 
                                                           

 .310ص.،مرجع سابقحسن حسُت البالكم كسالمة عبد العظيم حسُت، 1

 تراكم اخلربات

 التعليم من خالؿ التجربة

 حل ادلشاكل ذاتيا

 التجارب العلمية

الموارد البشرية في 
 المنظمة المتعلمة

اآلخرين التعليم من خالل  

المعرفة تحويل  
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ادلوارد  " Debra M Amidon" كسبكن ادلنظمة ادلتعلمة من تعزيز قدرات العاملُت كيضم ىذا األسلوب حسب
كما يساىم ىذا األسلوب يف نقل ادلعرفة الضمنية ادلوجودة يف رأس ،  البشرية اليت يتميز بقدرات كمهارات عالية

كالقدرة على التعلم التنظيم )كالتعلم التنظيم  ؽلثل التغَت الدائم نسبيا يف ، لتعلم منهمادلاؿ الفكرم عن طريق ا
سبثل ميزة تنافسية مستمرة للمنظمة خاصة  ،(1سلوؾ الفرد نتيجة التجارب كاخلربات ادلكتسبة كالذم يتم تدعيمو

من خالؿ داـ منهج سبكُت العاملُت ادلتعلمة بإستخ لتسمح ادلنظمة، 2اليت تستعمل ادلعارؼ بطريقة دقيقة كسليمة
كالثقة يف القدرة على ربقيق األىداؼ دلواجهة متطلبات التغيَت  ،تفويض السلطات ادلشاركة يف ازباذ القرارات

 كإدارهتا بنجاح يف ظل ما تفرضو ادلنافسة احمللية كالدكلية.

 .(: التحول من منظمة تقليدية إلى منظمة متعلمة20شكل رقم)
 

 

 

 

 
 .184، ص.2014األكؿ، العددقسنطينة،، مجلة الدارسات اإلقتصادية، "ادلنظمات ادلتعلمة: توظيف للذكاء كادلعارؼ ": بعل  نسيمة فرياؿ،المصدر    

التحوؿ من منظمة تقليدية إىل منظمة متعلمة صلد أنو إلجراء عملية التحوؿ ال  ادلتضمن(20من الشكل رقم)
اؿ من منشأة مبنية على القوانُت التنظيمية كالطرؽ بد من إتباع سلسلة من التغَتات اجلذرية كإدارهتا ألف اإلنتق

 اليت تقتل اإلبداع كذبعل ادلورد البشرم ككأنو ألو تقـو بعمل زلدد كفقا دلهاـ كمسؤكلية زلددةالعمل ك  الركتينية يف
 ،داريةدلدة طويلة من الزمن دكف احلاجة إلستغالؿ الوقت كدراسة احمليط اخلارج  لتحديد تأثَتاتو على عملياهتا اإل

األكضاع لقيامها على التدرج  إستقرارما جعل ىذه األنظمة الرمسية كالعرؼ ادلتداكؿ دبثابة ثقافة تساىم يف 
السلطوم كاذليكلة العمودية بطريقة تؤدم إىل اإلعتماد على خربة ادلوارد البشرم يف التسيَت كإعلاؿ الكفاءات 

نقطة  يعد ادلورد البشرمكدبا أف ار الوظيف  كالًتقية العمودية، كمنو اإلعتماد على نظاـ ادلس ،الفردية كاجلماعية
النجاح األساسية للوصوؿ إىل منظمة متعلمة قائمة على ادلعرفة اليت سبتلكها ادلوارد البشرية بادلنشأة أك اليت ؽلكن 

ادلوارد ادلتميزة إستقطاهبا من سوؽ العمل كىو ما يشكل القيمة اإلسًتاذبية ذلا كخلق قيمة مضافة اليت تشكلها 
                                                           

 .64، ص.2002اإلسكندرية،  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، إدارة الجانب اإلنساني للعملو  السلوك اإلنساني في المنظمات: فهمزلمد سعيد سلطاف،  1
2
Debra M Amidon, innovation et management des connaissances, Edition organisation, paris, 2001, p35. 

 ىيكل عمودي 
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كعمل ادلنشأة على اإلستثمار يف ادلوارد البشرية لتنمية القدرات هبدؼ خلق كفاءات بشرية  ،القادرة على اإلبداع
الناذبة عن الًتاكم ادلعريف كمنو الوصوؿ لبناء  ،تتميز يف أدائها كتشكل أىم ركائز التنافسية لسيادة ثقافة التكيف

ما ينعكس على كضع إسًتاذبية تعزز  كىو ،زة قائمة على ثقافة العمل ضمن فرؽقاعدة ألصوؿ غَت ملموسة متمي
 من خالؿ  إىل سبكُت العاملُت من التعاكف بُت ادلهارات ادلتنوعة للموارد البشرية، كما تعد زلاكلة ادلنشأة الوصوؿ

 التغيَت ادلرف كالتكيف.، على التعلم ادلستمر التقليل من مقاكمة التغيَت كمنو الوصوؿ إىل منظمة متعلمة قائمة

 اإلبداع واإلبتكار.، البحث والتطوير - ب

أين يقاس تطور الدكؿ كتقدمها يف عادلنا اليـو دبدل  عصرنا اليـو ىو عصر الكفاءات كالتقنيات احلديثة
قدرة ادلنشأة على التنافس القدرة على إستخداـ العلم كالبحث كالتطوير لتحقيق التنمية اإلقتصادية، يف حُت تقاس 

يف إمتالكها دلوارد بشرية قادرة على اإلبداع كلديها القدرة على التغيَت كحل ادلشكالت، لذا تشكل عمليات 
 إقتصاد ادلعرفة.اإلندماج يف  البحث كالتطوير، اإلبداع كاإلبتكار آلية متكاملة دافعة ضلو

 "Research and Devolmentالبحث والتطوير" .1

 : يعرؼ البحث كالتطوير على أنو

" كل اجملموعات ادلتضمنة ربويل ادلعارؼ ادلصادؽ عليها إىل حلوؿ فنية يف صورة أساليب أك طرؽ  -
 1إنتاجية كمنتجات مادية إستهالكية أك إستثمارية."

كالثقافة " العمل اإلبداع  الذم يتم على أسس نظامية لزيادة سلزكف ادلعرفة دبا يف ذلك ادلعرفة باإلنساف  -
 2تطبيقات جديدة." الستنباطادلخزكف  كاستخداـكاجملتمع 

حيث يعد التطوير دبثابة تطبيق مقنن للمعرفة بغرض ، كعليو البحث كالتطوير ىو النشاط ادلنهج  كادلبدع
إنتاج كتطوير منتجات أك نظم أك كسائل مقيدة يشمل تصميم القوالب األساسية للمنتجات كإجراء التحسينات 

 3لوبة.ادلط

                                                           
العدد الرابع،  كرقلة، ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، "أثر إسًتاذبية البحث كالتطوير على رحبية ادلؤسسة اإلقتصادية"عبد اللطيف مصيطف  كعبد القادر مراد، 1

 .28، ص.2013
 .28نفس ادلرجع السابق، ص. 2
 ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية، "سلتارة كدكرىا يف تعزيز القدرة التنافسية مكانات البحث كالتطوير يف بلداف عربيةإ"نزار كاظم صباح اخلياين،  3

 .100، ص.2010، ( 12اجمللد )العدد األكؿ العراؽ،
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كيعد البحث كالتطوير من أىم مظاىر التطور التكنولوج  يف البلداف الصناعية ككسيلة لتوسيع ادلعارؼ 
التكنولوجية ادلعتمدة على عملية اإلبداع ما يؤدم إىل زيادة عائد اإلستثمارات ادلادية كالبشرية كمنو إىل رفع كفاءة 

 1: البحث كالتطوير نذكر كمن أىم أىداؼ، ادلنشأة كزيادة قدرهتا التنافسية

 ربسُت كتطوير عمليات اإلنتاج. -
 إكتشاؼ كتعزيز ادلعرفة كتوليد األفكار كادلفاىيم اجلديدة. -
 تطوير كإبداع منتجات جديدة كربسُت ادلنتجات احلالية. -
 إغلاد إستخدمات جديدة للمنتجات احلالية. -
 2ؽلكن أف ندرج ىذه النشاطات يف النقاط التالية: تسيير نشاطات البحث والتطوير:  - ث
كىنا ما ؽليز بُت أسلوبُت رئيسيُت يف تسيَت عماؿ البحث أساليب تسيير عمال البحث والتطوير:  -

 كالتطوير علا أسلوب اللُت كأسلوب اإلشراؼ ادلباشر.
توفَت شركط كشليزات : للرفع من فعالية نشاطات البحث كالتطوير يستلـز رفع فعالية البحث والتطوير -

 يتصف هباـ سؤكؿ البحث كالتطوير من جهة كتوفر الكفاءة ادلهنية لعماؿ الوظيفة كالدقة يف ادلشاريع.
: يعترب اإلنفاؽ على نشاطات البحث كالتطوير دبثابة إستثمار يدر عائد فهو نفقات البحث والتطوير -

األكؿ من كظيفة البحث أقل تكلفة من التطوير  ػلتاج إىل زبطيط كفقا ألساليب علمية دقيقة، كما أف القسم
معرفة التكاليف أمر مهم جدا بالنسبة للمنشأة يف عملية تقييم األداء كذلك بتخصيص مواردىا لإلنفاؽ  كتعد

 على ىذه النشاطات.

احلكومات كالقطاع اخلاص إىل رفع نسبة اإلنفاؽ على مشاريع البحث أين تقـو القطاع اخلاص  كتسعى
 بتمويل ادلشاريع اليت ينتظر أف ربقق أرباحا خالؿ سنوات.

 

 

 

                                                           
مية البشرية كفرص اإلندماج يف إقتصاد ادلعرفة كالكفاءات البشرية، كرقلة، ، ادللتقى الدكيل حوؿ التنبيةقويدرم زلمد، دكافع كأنشطة البحث كالتطوير يف البلداف ادلغار  1

 .163، ص.2004
مارس  10-09يوم  كرقلة، عزاكم عمر كعجيلة زلمد، اإلبداع كأسلوب لتحقيق ادليزة التنافسية، ادلؤسبر الدكيل األكؿ حوؿ األداء ادلتميز للمنظمات كاحلكومات، 2

 .482، ص.2005
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 سياسات البحث والتطوير المنتهجة على المستوى الكلي والمستوى الجزئي.(: 21شكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
دكيل حوؿ اإلبداع  زلمد العريب ساكر كرايس عبد احلق، حوكمة كظيفة البحث كالتطوير يف ادلؤسسة اإلقتصادية، ملتقى باإلعتماد على: مت إعدادهالمصدر: 

 .12-10، ص.2011مام،  19-18، يوم البليدة ،دراسة كربليل كذبارب كطنية كدكليةكالتغيَت التنظيم  يف ادلنظمات احلديثة 

أف  ، صلدضمن سياسات البحث كالتطوير ادلنتهجة على ادلستول الكل  كاجلزئ ت( كادل21من الشكل رقم)
دية كادلعنوية اإلىتماـ بعمليات البحث كالتطوير على ادلستوىل اجلزئ  يتحدد دبرحلتُت أكذلما تقدًن احلوافز ادلا

ادلناسبة للموارد البشرية اليت سبتلك قدرات إبداعية لبذؿ رلهودات أكرب يف ىذا اجملاؿ، كثانيهما يتمثل يف العالقات 
التعاقدية اليت تربمها ادلنشأة مع غَتىا من ادلؤسسات ادلهتمة دبجاؿ البحث يف التطوير يف رلاؿ نشاطها، يف حُت 

رلاؿ البحث كالتطوير على ادلستول الكل  بثالث سياسات تتمثل يف العمل على تتحدد السياسات ادلنتهجة يف 
تشجيع القطاع الصناع  للبحث عن مجيع الوسائل اليت سبكنها من إجتياح السوؽ بتقدًن خدمات أك منتجات 

ة من حل ذات جودة عالية بأسعار معقولة، يف حُت العمل على تركيز اجلهود كحشد اإلمكانيات اليت سبكن ادلنشأ
مجيع مشاكلها ال يتأتى ذلا إال عن زبصيص موارد مالية معتربة لوظيفة البحث كالتطوير، كما تساىم الدكلة من 
خالؿ تقدؽلها إلعفاءات أك إعانات لتعزيز قدرة ادلنشأة على التحسن ادلستمر يف جودة اخلدمات ادلقدمة بإتباع 

 أساليب جديدة لإلنتاج أك تقدًن إنتاج جديد.

 

 العالقات التعاقدية
 مع القطاعات ادلختلفة

 على المستوى الجزئي
 على المستوى الكلي

إنشاء مراكز البحث العلمي 
حلل ادلشاكل اليت  والتطبيقي

 تواجهها ادلنشآت اإلقتصادية.
) السياسات التصنيعية

الًتكيز على تشجيع القطاع 
 الصناع (

السياسات المالية 
)اإلعفاء، والضريبية

 التمويل بالقركض(

: تقدًن الدكافع الحوافز
ادلادية كادلعنوية هبدؼ 
 ربسُت األداء
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 اإلبداع واإلبتكار. .2
حيث عرؼ  "Joseph Schumpeter" على يد اإلقتصادم 1912إستخدـ مصطلح اإلبداع ألكؿ مرة سنة 

" النتيجة ادلنتظرة من إتباع أسلوب جديد يف اإلنتاج أك اللجوء إىل تغيَت يف مكونات ادلنتج : اإلبداع على أنو
عملية مجاعية منظمة هتدؼ إىل ضماف تبٍت تغَتات جديدة " : كما يعرؼ اإلبداع أيضا على أنو،  1كتصميمو."

على تقدًن مقًتحات  العاملُتأك ربفيز ، على ادلنظمة تتمثل يف مدخالت جديدة للمنظمة) إخًتاع كأفكار(
 2للتغيَت."

ىو" كل جديد أك كل ربسن يف ادلنتجات كأساليب الصنع الذم ػلصل دبجهود  اإلبداع التكنولوجي أما
 3ككذا فعاليتو من الناحية اإلقتصادية."، كالذم يثبت صلاحو من الناحية الفنية أك التكنولوجية، فردم أك مجاع 

تاحة علما بأف تغيَت كتعظيم حصيلة كنتاج ادلوارد كاإلمكانات ادل": على أنو اإلبداع اإلداري يف حُت يعرؼ
 4التغيَت ىو الذم يتيح دائما الفرص لتحقيق اجلديد."

كمسح بتوضيح تنظيم نشاط اإلبتكار داخل  1997أما مصطلح ادلهارات اإلبتكارية أطلق للمرة األكىل سنة 
سبتلكها ادلنشأة ربديد الوسائل اليت ، ربديد ادلهارات ادلكتسبة، ادلنشأة بتحديد ادلهارات ادلرغوب إمتالكها لإلبتكار

ككل ىذا عن طريق اإلستبياف كقد خلصت ، كاليت تتالءـ مع اإلبتكار كما ى  فعالية إستخداـ ىذه الوسائل
، سبويل اإلبتكار، كاحلصوؿ على التكنولوجيا اخلارجية الدراسة إىل ربديد اجملاالت ادلتعلقة بادلهارات اإلبتكارية

 .5 هبدؼ اإلبتكارالبشرية  إدارة ادلصادرك  تطوير اإلبتكار

اآلليات كالتقنيات يف ىذه الصناعة أك رلموعة من ، على أنو" دراسة األدكات اإلبتكار التكنولوجي ليعرؼ
 6ادلعارؼ كادلمارسات القائمة على العلم كالعمل يف اجملاؿ الفٍت." 

 

                                                           
1
Yan de Kerorguen, Anis Bouayad, La Face Du Management,  Dunod Edition, Paris, 2004, P.197. 

الغري  مجلة عينة من ادلؤسسات الرقمية، آلراءدراسة ربليلية  -حامد كرًن احلدراكم، عمليات إدارة ادلعرفة كأثرىا يف مؤشرات اإلقتصاد ادلعريفك  زلمد جبار الشمرم2
 .196،ص.2011(،07) اجمللد18العراؽ،العدد، للعلوم اإلقتصادية واإلدارية

اإلبداع كالتغيَت التنظيم  يف ادلنظمات احلديثة دراسة كربليل  كماؿ رزيق كعبد السالـ عقوف، مكانة التغيَت التنظيم  يف ربقيق ادليزة التنافسية، ملتقى دكيل حوؿ  3
 .16ص.،2011مام  19-18يوم  البليدة،  جامعة،ذبارب كطنية كدكلية 

 .10، ص.2017، العراؽ، -مكتب ادلفتش العاـ-، كزارة الصناعةاإلبداع اإلداري في الوظيفة العامة سالـ رعد حسن، 4
 .27ص.، 2006، ادلعهد العريب للتدريب كالبحوث اإلحصائية، لبناف، إقتصاد المعرفة ودور المرأة من تطويرىامراؿ توتلياف، مؤشرات 5

6
Denis.J.Garand, Le Concept D’innovation  Débats Et Ambiguites,  eme conférence Internationale De 

Management Stratégique, Lille, 13-14 Mai 1996, P.13. 
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 (: أنواع اإلبداع.22شكل رقم)
 

 

 

    

 

 

 
 .55،ص.2006، دار كنوز للمعرفة كالتوزيع، األردف، إدارة اإلبداع واإلبتكارسلم بطرس جلدة كزيد منَت عبودم، المصدر: 

صلد أف تصنيفات اإلبداع كثَتة كمتنوعة إال أنو مت حصرىا يف  ، أنواع اإلبداع ادلتضمن(21الشكل رقم)من 
مخسة أنواع بدءا باإلبداع التعبَتم كىو ما يشكل ادلعرفة الضمنية يتميز هبا مورد بشرم عن غَته، ليليها اإلبداع 

ات جلذب أكرب عدد من ادلستهلكُت كربقيق الفٍت القائمة على إضافة أفكار على طريقة عرض السلع كاخلدم
األرباح، يف حُت صلد أف اإلخًتاع يعتمد على إنشاء ش ء جديد سباما مل يعرؼ قبل من سلع أك خدمات أك 

، يف حُت يشكل اللجوء إىل طرؽ إلدخاؿ تقنيات جديدة على بعض السلع تغيَت سباما من شكلها كزلتواىا
 ت سلتلفة ككضعها يف ظلوذج كاحد.اإلبداع ادلركب الوصوؿ إىل معلوما

 .العوامل المؤثرة على اإلبداع واإلبتكار - ج

أضخت كال تزاؿ عملية اإلبداع كاإلبتكار يف ادلنشأة ضركرة ملحة كذلك للعوامل التالية: 
1
 

حيث أصبحت التكنولوجيا تفرض على ادلنشأة اإلبتكار ادلستمر لضماف بقائها : ضغط التكنولوجيا -
 قدرهتا السوقية.كاحملافظة على 

                                                           
، 42العدد  ، قسنطينة،مجلة العلوم اإلنسانية، "جلزائريةالعوامل ادلؤثرة على اإلبداع كاإلبتكار يف ادلؤسسات اإلقتصادية كاقع كربديات ادلؤسسات ا"صندرة ساييب، 1

 .315-314، ص.2014

: كى  إستحداث ش ء اإلستحداثات
يطبق يف جديد)إعادة موجود فعال كلكنو 

 تطوير األسس ادلوضوعة مسبقا (.

: كى  الناحية اجلمالية إبداع فني
 اليت تضاؼ إىل السلع كاخلدمات.

: كؽلثل ذبميع غَت عادم اإلبداع المركب
بُت األشياء )كأخذ أفكار سلتلفة ككضعها 
يف ظلوذج كاحد للوصوؿ إىل معلومات 

 جديدة.

 إستحداث ش ء: اإلختراع
جديد ألكؿ مرة أك إدخاؿ 
 تقنيات تأخذ شكال جديدا.

طريقة : إبداع تعبيري
يتميز هبا مورد بشرم 
 يف شلارسة عملو

 أنواع اإلبداع



 فةالفصل األول: إدارة التغيير: المفاىيم والتطورات في ظل إقتصاد المعر 

   

: حيث أثبت الدراسات أف مصدر اإلبتكار غالبا ما يكوف نتيجة لطلبات الزبائن فف  ضغط السوق -
ىذه احلالة تدخل ادلنشأة التحسينات كالتغَتات على منتجاتنا بغرض تكييفو مع إحتياجاهتم كما قد يكوف 

 اإلبتكار الوسيلة ادلمتازة خللق طاقة تنطوم على ادلدل الطويل.

ؽلكن للمسَت أف يقود اإلبتكار يف ادلنشأة من خالؿ ربمل سلاطر إدراج أفكار : المسير واإلبتكار -
تكوين نظرة كاضحة قائمة على اإلبتكار كالبحث عن ادلوارد البشرية الذين يسهموف ، إستقطاب ادلبتكرين، جديدة

 يف ذلك كدعم فرؽ مكملة لتشجيع اإلبتكار.

التدريب يطبع يف نفوس ادلتدربُت رلموعة أفكار كى :  كعليو فإف
1
 

 عن طريق البحث.، كيف استطاعة كل كاحد أف يكوف مبدعا، اإلبتكار كاإلبداع ليس كراثيا - 

 اإلبداع قدرة ذىنية تدفع الفرد إىل السع  كالبحث عن اجلديد. -

  . العمل اإلبداع  يتطلب تقبل الذات كالتسامح مع اخلالفات كاالستفادة من أفكار اآلخرين - 

 كاقتحم رلاؿ التجديد كاالستفادة من طاقاتك الكامنة.، تعلم كيف ربطم ركتُت العادات -

 كىو دليل على االجتهاد ال غلب إعلالو.، الفشل حلقة يف مسلسل النجاح -

 كلكن ؽلكن أف يهملها عليو العمل على إغلادىا.، للنجاح لكل كاحد قوة تدفعو - 

كزيادة حاالت عدـ التأكد يف بيئة األعماؿ فرضت  سرعة التغيَت يف الصناعات ادلختلفة كدكرة حياة كما أف
على ادلنشأة أف تكوف ذات مركنة عالية، ؽلكن إعتبار التغيَت كما اإلبتكار يف منشأة معينة ألف اإلبتكار إعتماد 

كاإلبتكار ينشأ يف أم ظرؼ كربت أم ظرؼ دلنتج  كتنفيذ لش ء جديد يف سياؽ حالة معينة كعلى فًتة من الزمن
 2.أك عملية أك خدمة، يف حُت أف أم كضع تنظيم  جديد دبا يكف  فعاال ليس تغيَتا بسيط كإظلا كما اإلبتكار

 

 

                                                           
 . 31، ص2000، اإلسكندرية،دار البشَت للثقافة كالعلـو  ،أسرار النجاح ومنطلقات التميززلمد أمحد عبد اجلواد،  1

2
Denis.J.Garand, IBID, p.05. 
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ادلصطلحات اإلدارية ادلتداكلة اليت هتدؼ  البحث كالتطوير، اإلبداع، اإلبتكار كالتغيَت من تعد مصطلحات
يف ظل ادلنافسة ادلتزايدة زلليا كدكليا ادلرتبطة  إىل احملافظة على إستمرار ادلنشأة كسبيز أدائها كربقيق الريادة السوقية

، أذكاؽ ادلستهلكُت، طلبات العمالء كجودة ادلنشآتبالتطورات التكنولوجية ادلتجددة اليت أثرت على توجهات 
دلوارد ادلطلوبة من ادلوردين كتغَت يف الثقافة السائدة سواء على مستول ادلنشأة أك اجملتمع لتغَت كجهة نظر القائمة ا

إىل ادلوارد الالملموسة اليت تزداد أعليتها للوصوؿ إىل إقتصاد مبٍت على  ،على ادلوارد ادللموسة يف ربقيق الثركة
لقياـ بعمليات اإلبتكارات تستدع  إحداث رلموعة من التغيَتات يف ادلعرفة لكونو البديل عن الوضع الراىن فا

يعد اإلنفاؽ على عمليات ك  ادلدة احملددة يف حُت القياـ بعمليات اإلبداع فستدع  إحداث تغيَتات يف األداء
البحث كالتطوير مؤشرا على اإلبداع حيث تتمكن ادلنشأة من خالؿ اإلنفاؽ على عملية البحث كالتطوير من 

البحث  عمليات مواجهة ربديات ادلنافسُت احلاليُت كادلرتقبُت كالوصوؿ إىل إمتالؾ ميزة تنافسية، كمنو صلد أف
  كالتطوير، اإلبداع كاإلبتكار تكوف مؤقتة أما عمليات التغيَت مستمرة مع إستمرار حياة ادلنشأة.

 مؤشرات إقتصاد المعرفة.: ثانيا

تسعى إىل لذا رباكؿ ، ادلعرفة احلصوؿ على فرص لتحقيق التنمية ادلستدامةخالؿ إقتصاد  رباكؿ اجلزائر من
كمن بُت ادلؤشرات العادلية ، ؤشرات إقتصاد ادلعرفة العادلية منها كالعربيةدل كفقاادلراكز األكىل  أف تكوف من الدكؿ يف

" كاليت تعد K.A.M: Knowledge Assessment Methodologyصلد منهجية البنك الدكيل يف قياس ادلعرفة" 
ىزيتها للمنافسة يف إقتصاد امن أىم األدكات اليت تقيس قدرة الدكؿ على إنتاج كتوطُت كنشر ادلعرفة كمدل ج

تكنولوجيا ، اإلبتكار، مؤشرا مقسما إىل أربعة ركائز أساسية تتمثل يف التعليم 109ادلعرفة كتضم ادلنهجية 
كيتم حساب ادلؤشرات على أساس متوسط معدالت ، دية كالنظاـ ادلؤسسايتادلعلومات كاإلتصاؿ كاحلوافز اإلقتصا

             كمؤشر إقتصاد ادلعرفة " K.I: Knowlodge Indexاألداء يف بلد معُت من خالؿ قياس مؤشر ادلعرفة"
"K.E.I: Knowledge Economy Index"1 

 

 

 

                                                           
، 2015العدد الثامن عشر،  جامعة بسكرة،، أبحاث إقتصادية وإداريةمجلة ، "لإلندماج يف إقتصاد ادلعرفةربليل جاىزية اإلقتصاد اجلزائرم "حلمر خدغلة، 1

 .235ص.
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 (: مؤشرات إقتصاد المعرفة.23شكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 
 .236، ص.2015، العدد الثامن عشر، أبحاث إقتصادية وإدارية مجلة،"إقتصاد ادلعرفة ربليل جاىزية اإلقتصاد اجلزائرم لإلندماج يف": حلمر خدغلة، المصدر

كالذم مت حصره يف أربعة ركائز أساسية لقياس قدرة  ،( ادلتضمن مؤشرات إقتصاد ادلعرفة23من الشكل رقم)
حيث ؽلتد ىذا  "Benchmarkerالدكؿ على اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف كادلقارنة بينها كذلك بإستخداـ مؤشر" 

كاف ىذا دليال على مستول أفضل إلقتصاد ادلعرفة، يف حُت  10( ككلما إقًتب ادلؤشر من 10-0ادلقياس من )
 كاف دليال على تأخر الدكلة يف اإلندماج يف إقتصاد ادلعرفة.  0كلما إقًتب ادلؤشر من 

سبثل رافعات التنمية يف ادلنطقة العربية يف حُت ػلدد مؤشر إقتصاد ادلعرفة عربيا يتكوف من ستة ركائز أساسية 
كى  التعليم ما قبل اجلامع ، التعليم العايل، التعليم التقٍت كالتدريب ادلهٍت، البحث كالتطوير كاإلبتكار، اإلقتصاد 
كتكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ، كيتم حساب ادلؤشر بإستخداـ أحدث كأفضل البيانات ادلتاحة للمتغَتات 

ادلتتابعة بدءا  التجمعاتل بلد بعد إحتساب قيم ادلؤشرات الفرعية ادلركبة دلؤشر ادلعرفة بتطبيق سلسلة ادلختلفة لك
إىل  01من ادلستول األكثر تفضيال للمتغَتات كاإلنتهاء ببلوغ ادلؤشر العاـ، كطبعت قيم ادلتغَتات يف نطاؽ 

 حيث تشَت القيم األعلى إىل نتائج أفضل. 100

 

 

 

 

 المعرفةمؤشر إقتصاد 

نظام الحوافز اإلقتصادية 
 والنظام المؤسساتي

مؤشر تكنولوجيا اإلعالم  مؤشر اإلبتكار مؤشر التعليم
 واإلتصال

 مؤشر المعرفة

اجلمركية  التعريفةعوائق 
 كالغَت مجركية
جودة القوانُت 
 كاألنظمة التشريعية
 سيادة القانوف

 

مدفوعات رسـو ادللكية 
 كالًتاخيص.

 عدد براءات اإلخًتاع
عدد ادلقاالت العلمية 
 لكل مليوف شخص

متوسط عدد سنوات 
 الدراسة ادلتوقع

اإللتحاؽ بالتعليم 
 الثانوم

 ادلقاالت العلمية

 اذلواتف
 احلواسيب

 مستخدم  األنًتنت
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 العناصر المكونة لتركيبة مؤشر المعرفة العربي.(: 24شكل رقم)
 
 

 

 
، مؤشر ادلعرفة العريب المصدر  .08، ص.2015، ديب ،دار الغرب للطباعة كالنشر، 2015لسنة : مؤسسة زلمد بن راشد أؿ مكتـو

صلد أنو مت الًتكيز على التعليم  ،( ادلتضمن العناصر ادلكونة لًتكيبة مؤشر ادلعرفة العريب24من الشكل رقم)
بكافة أشكالو من أجل ضماف القدرة على النمو خبلق قيادات تتبٌت الكفاءات يف أداء األعماؿ يف ظل إقتصاد 
عادل  قائم على ادلعرفة ليشكل التعليم بذلك حجر األساس يف توليد كنشر ادلعرفة كمنو ادلساعلة يف التنمية 

بشرم زلو اإلقتصاد ادلعريف كمصدر اإلبداع كاإلبتكار إلخراج اجملتمعات من دائرة الفقر ف ادلورد الو لك ،اإلقتصادية
كالتخلف ككذا إلخراج ادلنشآت من احمللية إىل العادلية، لتليها باق  ادلؤشرات اليت تعتمد على خلق بيئة مالئمة 

ىا بإستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات العاـ كاخلاص كالوصوؿ إىل رق  اجملتمعات كتطور ُت لقطاعلعمل ادلنشآت يف ا
 كاإلتصاؿ كعمليات البحث كالتطوير.

 المطلب الثالث: إدارة التغيير وسمات التنافس المعرفي.

ق اليت زبل التطورات العادليةكحدىا غَت كافية يف ظل تسارع بإعداد خطة التغيَت تعد عملية إحداث التغيَتات 
ا، ما جعل  ة احلصوؿ على الكفاءات الالزمة دلواجهتهتَت لذا البد أف يقابلها تسارع يف ك  ،رلموعة من الضغوطات

باإلستثمار يف مواردىا البشرية للبحث عن ادلعرفة بشىت الطرؽ مهما كانت صفتها القانونية تسعى  مجيع ادلنشآت
لتقدًن منتجات كخدمات ل أك إستقطاهبا من سوؽ العم ،لتحسُت قدراهتمتدريب التعليم ك برامج العن طريق 

 إكتساب مزايا التنافس ادلعريف.حىت تتمكن ادلنشأة من ، تفوؽ توقعات متعامليها

 

 

 

 

 مؤشر المعرفة العربي

التعليم ما قبل 
 الجامعي

البحث والتطوير 
 واإلبتكار

التعليم التقني  اإلقتصاد
 التعليم العالي والتدريب المهني

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلتصال
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 مفهوم التنافس المعرفي.: أوال

 .يةساألساتعريفة وسماتو : التنافس المعرفي - أ
كادلتنوعة مستول ادلنشأة بأهنا " قدرة ادلنشأة على تلبية الرغبات ادلختلفة تعرؼ التنافسية على  -

للمستهلكُت، كذلك بتوفَت منتجات كخدمات ذات جودة كسعر معُت بشكل أكثر كفاءة من ادلنافسُت اآلخرين 
،كتعرؼ التنافسية أيضا حسب ادلنتدل اإلقتصادم العادل  للتنافسية بأهنا" رلموعة ادلؤسسات 1"يف األسواؽ

د، كتعترب البلداف األكثر تنافسية بأهنا األقدر على كالسياسات كالعوامل اليت ربدد مستول اإلنتاجية يف اإلقتصا
                 2النمو على ادلدل ادلتوسط كالطويل."

" قدرة ادلؤسسة على عرض منتجات عالية اجلودة بنفس تكاليف : على أهنا تعريف ادليزة التنافسية -
كأخذ كضعيات ، ادلؤسسة بالنسبة لغَتىاادلؤسسات ادلنافسة أك بقيمة مساكية ألقل تكاليف أك دبقارنة إمتيازات 
 3متميزة يف ادلنافسة تسمح بتحقيق أداء إقتصادم عايل على ادلدل البعيد."

اإلضافة العلمية من أكثر من مصدر حيث تؤدم ىذه ادلعرفة إىل " : يف حُت تعرؼ ادلعرفة على أهنا -
كما ؽلكن أف ضلدد ادلعرفة ،  ادلعرفة اليت تعلمهااتساع إدراؾ اإلنساف لتجعلو قادرا على معاجلة ادلشاكل يف رلاالت 

 .4على أهنا عمليات استخالص كاستنتاج ؽلكن احلصوؿ عليها من عدة مصادر"
" التنافس الذم يبٍت على أساس إبداع معرفة جديدة ذات قيمة : التنافس ادلعريف على أنو كعليو يعرؼ -

 5ادلواد األكلية أك اإلنتفاع الكامل من ادلوجودات ادللموسة."فريدة أكثر شلا يكوف على أساس الوصوؿ ادلفضل إىل 
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 كتظهر مسات التنافس ادلعريف من خالؿ الشكل أدناه.

 .(: سمات التنافس المعرفي25شكل رقم)
 معرفة متميزة

 

 

 
 معرفة شاملة

 
 

 ،مجلة العلوم اإلقتصادية، "تصميم مصفوفة لتقنيات إدارة التغيَت مستندة إىل مسات التنافس ادلعريف"طاىر زلسن الغاليب كأمحد عل  صاحل، المصدر: 
 .46، ص.2009، 25العدد  جامعة البصرة،

معرفة شاملة كادلعرفة صلد أف قدرة ادلنشأة يف الوصوؿ إىل  ،( بعنواف مسات التنافس ادلعريف25الشكل رقم)من 
ادلتميزة يف ظل حلقة يتوسطها ضماف البقاء كالتميز عن طريق التعلم كالتعليم بإستغالؿ موجودات ادلنظمة، حيث       

بفاعلية اليت تؤدم إىل توليد أفكار  كتوجهات ادلنشأة دبا يتماشىادلهارات الفردية كاجلماعية  تلجا إىل صقل
كتقدًن خدمات متميزة للمجتمع لقدرة ادلنشأة على  ،إبداعية كزلاكلة تنفيذىا يف الواقع لتحسُت أداء ادلنشأة

إىل رفع كفاءة ، ككما تساىم ادلعرفة بنوعيها التكيف مع التغيَتات احلاصلة يوميا كحل ادلشكالت اليت تواجهها
 عالية مستول اإلبداع يف ظل إزدياد حدة ادلنافسة احمللية كالعادلية.كف

 1: كتعرؼ ادلعرفة ادلتميزة كادلعرفة الشاملة كفقا دلا يل 

 .(Excellently Konwledge) المعرفة المتميزة -

للخصائص من قبل ادلنشأة يتيح ذلا إنتاج سلع كخدمات يكوف ذبميعها  صراحى  ادلعرفة اليت يتم إمتالكها 
ما غلعل ادلنشأة قائدة دلنافسيها يف السوؽ ألف زلور ادلعرفة مرتكزا على اإلبداع كاإلبتكار كمنو ، ادلميزة الفريدة

القدرة علة توليد األفكار كضماف بقائها كبناء الرؤية اإلستشرافية لتحقيق النمو ) التنافس بُت شركة بيبس   
 بيبس  أكثر إبتكارية كقائدة للسوؽ(. شركة التسعيناتكوكاكوال حيث شهدت مرحلة 

                                                           
 .47، ص.مرجع سابقطاىر زلسن الغاليب كأمحد عل  صاحل، 1

 تعلم كيف تتعلم

 تعلم

 تعلم كيف تعلم

 موجودات

 المنظمة الملموسة
 التميز والبقاء

 علم كيف تعلم

 علم كيف تتعلم

 علم
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 (.Comprehensive Knowledge)المعرفة الشاملة  -

ى  ادلعرفة الضركرية ألم نشاط يصيف قيمة اليت إذا حصلت عليها ادلنشأة ستتمكن من إمتالؾ ادليزة 
 ية يف عامل التنافسية.تسمح ادلعرفة الشاملة بتكيف ادلنشأة مع بيئة أعماذلا لتحقيق البقاء كاإلستمرار ، التنافسية

كؽلكن دلهارات يف التغيَت الذايت تكسب ادلنشأة القدرة على مواجهة هتديدات كتطورات احمليط كفقا للمزايا 
 1: التالية

تشجع مسار التعلم على ربرير قدرات األفراد كػلث الفرؽ على اإلبتكار كالتجديد شلا : مزايا خالقة -
تتعزز ىذه ادلزايا بادلمارسات اخلاصة بتطوير كتثمُت ، ادلنشأة يف كل اجملاالتينم  القدرات اإلبداعية داخل 

 ادلواىب ادلتواجدة لدل ادلورد البشرم أك فرؽ العمل.
تستعمل ادلنشأة سلتلف ادلعرؼ ادلتواجدة لديها يف إطار عالقاهتا مع سلتلف ادلتعاملُت : مزايا عالئقية -

حيث يلعب التعليم دكرا مهما يف العالقات مع ادلتعاملُت معها ، (إعالـ، موردين، بنوؾ، اخلارجُت) عمالء
 ربسُت صورة ادلنشأة.، الوصوؿ إىل أسواؽ جديدة، اإلبداع، للتمكن من توقع رغبات العمالء

 مصفوفة تقنيات إدارة التغيير. - ب

كألجل تصميمها تقنيات إدارة التغيَت من إزباذ القرارات يف ادلنشأة بإختالؼ طبيعة نشاطها  سبكن مصفوفة
 2: ال بد من إتباع اخلطوات التالية

نوع ادلصفوفة كأبعادىا أم أف ادلصفوفة رباعية كذلا أربعة نوافذ أساسية كل نافذة تضم رلموعة من تقنيات  -
 إدارة التغيَت لتخدـ موقفا معُت.

ة فال بد من مستويات ادلصفوفة كإنتقالتها مت إعتماد قياس موضوع  لنوافذ التقنيات داخل ادلصفوف -
إحتوائها على مستويات قياس كى  احملور األفق ) الًتكيز البيئ ( كمستوياتو ى  تركيز بيئ  خارج  كتركيز بيئ  

إبتكار كإبداع عايل( أم إبتكارات  ى )سعةك  أما احملور العمودم) سعة اإلبتكار كاإلبداع( كمستويات، داخل 
كسعة إبتكار كإبداع كاطئ أم إبتكارات كإبداعات زلدكدة ، دلتميزةكإبداعات ذات مسة منفردة ناذبة عن ادلعرفة ا

 ذات مسة تكيفيو ناذبة عن ادلعرفة الشاملة.
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 (: مصفوفة تقنيات إدارة التغيير.26شكل رقم)                       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

، 25التنافس ادلعريف، رللة العلـو اإلقتصادية، العدد طاىر زلسن الغاليب كأمحد عل  صاحل، تصميم مصفوفة لتقنيات إدارة التغيَت مستندة إىل مسات المصدر: 
 .52، ص.2009

نالحظ أف زلاكلة التعامل مع التغَتات احلاصلة  ،مصفوفة تقنيات إدارة التغيَت ادلتضمن( 26من الشكل رقم)
لتغيَت امع سواء كانت جزئية أك شاملة بإستخداـ رلموعة من تقنيات إدارة التغيَت تساعد ادلنشأة إما على التكيف 

من خالؿ قياس درجة التمركز البيئ  الداخل  كاخلارج  من جهة كقياس سعة اإلبتكار كاإلبداع أك صنع التغيَت 
بُت العايل كالواطئ، كؽلكن أف تشمل تقنيات إدارة التغيَت على اإلدارة اإللكًتكنية، تكنولوجيا ادلعلومات 

ازف لتحدد ادلنشأة بأية تقنية تعمل على اإلطار الكل  أك اجلزئ  كاإلتصاالت، إدارة ادلعرفة كبطاقة األداء ادلتو 
باإلعتماد على ادلوارد البشرية القادرة على إدارة عملية التغيَت بنجاح بإدخاذلا للتقنيات الضركرية إلحداث التغيَت 

 .ككذا القدرة على التميز دبراعاهتا لعامل الزمن كالتكلفة

ؽلتد مدل القياس من  بشكل يتناسب مع أبرز مسات التنافس ادلعريف حيث كلقد حددت تقنيات إدارة التغيَت
إىل  %60من  يف حُت مدل القياس، يف كل من الًتكيز البيئ  الداخل  كسعة اإلبتكار الواطئ %50إىل  10%

م كطبيعة لتقـو ادلنشأة بإختيار التقنية اليت تنسج، لكل من الًتكيز البيئ  اخلارج  كسعة اإلبتكار العايل 100%
التغيَت احلاصل كنتائجو احلالية كادلتوقعة ألف التغيَت إما أف يكوف تكيفا لغرض اإلستمرار بإستخداـ تقنيات سبق 

يف حُت يتطلب التغيَت اجلذرم ، من قبل منشآت أخرل لتطبيقها بطريقة سهلة مع تكاليف أقل استخدمتكأف 

التركيز الداخلي وسعة 
 اإلبتكار عالية

التركيز الخارجي وسعة 
 اإلبتكار عالية

داخلي وسعة  زالتركي
 اإلبتكار واطئة

التركيز خارجي وسعة 
ةئاإلبتكار واط  

سعة 
اإلبتكار 
 واإلبداع

 التركيز البيئي

يعال  

 واطئ

 داخلي خارج 
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مستول التغيَت يتدرج من األسهل كىو ما يتعلق بالتغَتات آليات حديثة كربمل تكاليف باىظة ما غلعل  استخداـ
 1الداخلية إىل األصعب كالذم يعرض ضغوطات بيئة األعماؿ. 

 سلسلة القيمة إلدارة المعرفة ضمن سمات التنافس المعرفي.: ثانيا

متغَتات التسيَت ة الشديدة، عدـ اليقُت، من جهة ك بيئة األعماؿ ربكمها متغَتات البيئة اليت تفرض ادلنافس
اليت تأخذ بعُت االعتبار عامل الزمن، اجلودة كالتكلفة، فادلنشآت على اختالؼ طبيعة نشاطها كحجمها تسعى 
إىل ربقيق مجلة من األىداؼ يف ظل ديناميكية دائمة، ما يدفعها للعمل ألجل الوصوؿ خللق القيمة اليت تأخذ 

يمة ادلنتج، كقيمة ادلنشأة، كيف إطار سعيها ادلستمر خللق القيمة تنسق أعليتها يف رلاؿ التسيَت، أين تقاس القيمة بق
 .بُت سلتلف أنشطتها الرئيسية كادلدعمة

 (: نموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة.27شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 
جامعة ، مجلة الدراسات اإلدارية، "إستطالعية(دكر ظلوذج سلسلة القيمة إلدارة ادلعرفة يف ربقيق األداء اجلامع  ادلتميز) دراسة ": ليث عل  كآخركف، المصدر
 .09، ص.2010، (03السادس) اجمللدالعدد البصرة، 

( ظلوذج سلسلة القيمة إلدارة ادلعرفة، صلد أف النموذج ادلعتمد على األنشطة األكلية 27من الشكل رقم)     
 كاألنشطة الداعمة كاليت نوضحها فيما يل :

 كتشمل على أربعة أنشطة فرعية ى :  :(Support Activitesاألنشطة الداعمة) - أ
مع أكرب عدد شلكن من جلكى  مجيع اإلجراءات اليت تقـو هبا ادلنشأة الحصول على البيانات:  -

 .ادلعلومات اليت زبص رلاؿ نشاطها
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 القيمة

 القيمة
أنشطة 

 أولية

أنشطة 
 داعمة

 الحصول على البيانات

 تشغيل البيانات
 تحليل البيانات

 توصيل المعرفة
خطط العمل  إعداد

 تنفيذ التصرفات()

 

 صياغة 

لتصرفاتا  

إستخدام 
 الذكاء  

مشاركة 
 المعرفة  
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كتقدؽلها : البيانات عبارة عن رلموعة من احلقائق ادلوضوعية الغَت مًتابطة، يتم إبرازىا تشغيل البيانات -
  .1دكف أحكاـ مسبقة، كتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها، تلقيحها، ربليلها ككضعها يف إطار كاضح

ادلعلومات ناذبة عن معاجلة البيانات بإخضاعها لعمليات خاصة بذلك مثل التحليل تحليل المعلومات: -
قات كمقارنات ككليات كموازنات كمعدالت كالًتكيب من أجل استخالص ما تتضمنو البيانات من مؤشرات كعال

كغَتىا، من خالؿ العمليات احلسابية ادلتعلقة بعلم الرياضيات كالطرؽ اإلحصائية كالرياضية كادلنطقية، أك من 
  2.خالؿ إقامة ظلاذج احملاكاة

قرارات، كيتم لصنع كصياغة ال بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفةكيف عملية ربويل ادلعارؼ توصيل المعرفة:  -
نقل ادلعرفة بإستخداـ العديد من الوسائل التقليدية منها كاحلديثة) إعداد تقارير رمسية مكتوبة، الربيد اإللكًتكين، 

 (.اذلاتف

 كتشمل على أربعة أنشطة فرعية كى :  :(Primary Activities األنشطة األولية) - ب
عن طريق نشرىا بالوثائق الرمسية أك كىو نقل ادلعرفة بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفة مشاركة المعرفة:  -

 إعالهنا كرقيا أك عرب شبكة اإلتصاؿ الداخلية.
إستغالؿ ذكاء أفرادىا الفطرم أك ادلكتسب عن طريق التعلم كالتدريب من كتشَت إىل إستخدام الذكاء:  -

 لضماف بقاء ادلنشأة كسبيزىا يف بيئة األعماؿ العادلية.  الفرصأجل إزباذ القرارات حل ادلشاكل كإقتناص 
القياـ بوضع اخلطط ادلناسبة سباشيا مع اإلمكانيات ادلتاحة كفقا لسلم كى  صياغة التصرفات:  -

 األكلويات يف ربقيق األىداؼ الفرعية كمنو الوصوؿ إىل اذلدؼ الرئيس  ادلسطر.
ادلوضوعة مسبقا كفقا دلراحل زمنية متتالية يتم يف كل كىنا يتم العمل على تنفيذ اخلطة تنفيذ التصرفات:  -
 ربديد ادلسؤكليات كادلهاـ كربديد فرؽ العمل إلزباذ القرارات كدلعاجلة اإلضلرافات.مرحلة 

ظ على كعليو صلد أف التنافس ادلعريف يعتمد على ادلميزات اليت سبتلكها ادلنشآت كاليت تساىم يف احلفا
التماسك اإلجتماع  كالتحسُت ادلستمر دلستول ادلعيشة، إلعتماد ادلنشأة على الكفاءات اليت سبتلكها مواردىا 
البشرية لقدرهتا على توليد ادلعرفة كمشاركتها من خالؿ عمليات البحث كالتطوير، التعلم كالتعليم، التدريب، 

 لية كجبودة عالية سبكنها من التميز كالبقاء.التحفيز، لتتمكن من طرح منتجات كخدمات بكفاءة كفعا
                                                           

الدكيل حوؿ تسيَت ادلؤسسات، ادلعرفة الركيزة اجلديدة  عالكم عبد الفتاح كآخركف، تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت: مدخل اسًتاتيج  يف اقتصاد ادلعرفة، ادللتقى1
 .317، ص.2005نوفمرب،  13-12يوم   ، جامعة بسكرة،كالتحدم التنافس  للمؤسسات كاالقتصاديات

 .22، ص.2007عماف،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع، ،  إدارة المعرفة: الممارسات والمفاىيمإبراىيم اخللوؼ ادللكاكم، 2
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 خالصة الفصل: 

لتكييف  ضركرمإدارم حديث كمتميز ك  منهج كوهنا سبحور ىذا الفصل حوؿ اإلطار ادلفاىيم  إلدارة التغيَت
على كاإلقتصاد القائم على ادلعرفة كركيزة إلزدىار األمم كقياـ ادلنشآت  يف ظل عامل األعماؿ ادلتجددادلنشأة 
 : كقد خلص الفصل إىل النتائج التالية، كإصلاز مشاريعها باجلودة ادلطلوبة، ادلعرفة كالتقنية ادلتطورة، ادلنافسة

يتوقف بقاء، تطور، تكيف، صلاح ادلنشآت اليـو يف تبنيها لألساليب اإلدارية احلديثة ذات ادلركنة الكافية   -
 .دلتجددة لبيئة األعماؿ الداخليةادلواجهة التحديات اليت تفرضها التغيَتات السريعة ك 

ال بد من العمل على ربديد نطاؽ عمليات التغيَت كتوجهاتو كوهنا اخلطوة اجلوىرية إلصلاح جهود التغيَت،  -
الرؤية بكاإللتزاـ  ،كيتسٌت للمنشأة القياـ هبا عند كضع الرؤية الواضحة للتعامل اإلغلايب مع ضغوطات التغيَت دبركنة

تغيَت الثقافة السائدة من جهة أخرل، كما تساىم فرؽ التغيَت يف  قادرة على عند توفر قيادة للتغيَتادلستقبلية يتم 
زرع كتعزيز العمل التعاكين بُت ادلوارد البشرية إلمتالؾ فرؽ التغيَت القدرات كادلهارات األساسية خاصة ما تعلق بقوة 

  من جهة أخرل.اإلقناع كالتأثَت
ب إسًتاتيج  كيوظف التقنية ادلتجددة كادلورد البشرم ادلبدع كيتبٌت ىذا األسلوب تعد إدارة التغيَت أسلو  -

عدة إسًتاذبيات ىدفها األساس  التحسُت ادلستمر يف مجيع نواح  ادلنشأة كالعمل على تطويرىا، كما تعددت 
تبٌت على نظاـ مبٌت كتنوعت النماذج اليت قامت بدراسة عملية التغيَت من كجهات نظر سلتلفة إنطالقا من ظلاذج 

على التوازف، مركرا إىل ظلاذج قائمة على تكامل األنظمة الفرعية كربديد معايَت التقييم لًتكيزىا على عمليات 
 متسه اليت رلموعة اإلجراءات النمو، إنتهاءا بنماذج حديثة قائمة على ربديد مسار التغيَت الواجب إتباعو كربديد

 يف صلاح إدارة التغيَت.
اليت تشكل الثركة اليت  ادلعرفة ادلعتمد على توافر تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ كعماؿ ادلعرفة إقتصاد -

 كتقامسها.ترتكز على عملية التعلم لتبٍت الطاقات البشرية إلنتاج ادلعرفة 
إدارة ادلعرفة تساىم يف خلق رلتمع معريف داخل ادلنشأة قادر على إستعاب التطورات احلاصلة يف بيئة  -

 ألعماؿ خاصة يف اجملاؿ التقٍت كالتكيف معها كفقا دلتطلبات التغيَت.ا
البحث كالتطوير يعتمد على عنصرين متالزمُت من توسيع للمعرفة كتطبيقها كمؤشرا ىاما للقياـ بالتغيَت  -

ادلعريف على يف حُت ينظر لإلبداع يف اإلقتصاد ، على قاعدة تسيَت ادلعارؼ مبنيةالتكنولوج  إلمتالؾ ميزة تنافسية 
الدكلة ، أنو تطبيق دلعارؼ فنية خاصة ال تقتصر على تغيَت ادلنتجات كالتقنيات فقط بل يتعدىا إىل ادلنشأة

 كاألفراد.



 

 

 

 

 

 

 

 

   
املنشأ ة اجلزائرية: واقع، عراقيل ومتطلبات 

 املعرفة اقتصاديف ظل 
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 مقدمة الفصل.

يعد التغيَت يف احلياة اإلقتصادية من األعماؿ اليومية اليت تقـو هبا أية منشأة لضماف إستمرارىا يف عامل األعماؿ 
ة ادلنتج، كفاءة اإلجراءات للتغيَت يف أساليب العمل، نوعيادلتغَت الذم يلـز حشد مجيع اإلمكانيات كإزباذ كافة 

كيفية أين تعددت كتنوعت ادلقاربات النظرية اليت درست اإلنتاجية، ادلورد البشرم، ظركؼ العمل ك ، ادلوارد البشرية
قيم اليت مت ساعلت التطورات احلديثة يف اجملاؿ اإلقتصادم إىل إسقاط العديد من الكما   توزيع ادلهاـ كادلسؤكليات،

تداكذلا يف اإلدارة ما ساعد على ظهور مفاىيم جديدة تتماشى كتغَتات بيئة األعماؿ اليت أدت إىل إهنيار الفكر 
 دبركنة.القائم على الثبات كاإلستقرار إىل فكرة العمل 

شى كل تغيَت كقد تأثرت اجلزائر بادلتغَتات العادلية السائدة كقامت بإحداث العديد من عمليات التغيَت ليتما
كحقبة اليت عايشتها كىو ما أثر بدرجة كبَتة على توجو ادلنشآت يف الدكلة بتغيَت نوع النظاـ اإلقتصادم الذم 

بإعتمادىا بداية  تتبناه الدكلة كتعمل بو يف تسيَت قطاعاهتا، حيث عملت الدكلة اجلزائرية جاىدة بعد اإلستقالؿ
، إال أف قلة كضعف الكفاءات و سياسي مبٍت على الظركؼ السائدةعلى التسيَت الذايت جلميع قطاعاهتا كتوج

آنذاؾ حاؿ دكف إستمرار ىذا النوع من التسيَت كىو ما ألـز اجلزائر تبٍت النظاـ اإلقتصادم السائد آنذاؾ كىو 
كىو ما  اإلشًتاكي الذم ساىم يف إقامة ادلشاريع الثقيلة كادلنشآت ذات احلجم الكبَت يف القطاع الصناعي النظاـ

ادلعتمد يف تسيَته على مبدأ اإلشًتاكية، إال أف إغفاذلا لتكوين إطارات قادرة على تسيَت  ساىم يف ظلو القطاع العاـ
ىذه الوحدات للتخلي عن اخلربة األجنبية يف التسيَت كالصيانة أحدث العديد من األزمات حاؿ دكف إستمرارىا 

اليت أدت إىل  ائر حقبة من الزمن تراجع تدرغليا لتأثره بادلتغَتات العادليةألف النظاـ اإلشًتاكي كبعد تطبيقو يف اجلز 
 قياـ اجلزائر جبملة من اإلصالحات اإلقتصادية لإلنتقاؿ إىل النظاـ الرأمسايل.

كىو ما جعل كقائع ربوؿ اجلزائر ضلو إقتصاد السوؽ يتم دبراحل مدركسة كمتتالية يف ظل اإلتفاقيات ادلربمة مع 
صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل كربت مراقبة كمتابعة مباشرة من قبل اذليئتُت يف إطار ربويل نظامي شامل 

اآلليات اليت سبكنها من اإلنتقاؿ إىل إقتصاد السوؽ، لتهيئة بيئة مستقرة عن طريق مجلة اإلصالحات بدأ بإنشاء 
العمل على اإلصالحات ادلتعلقة حبركة سوؽ العمل، ربرير األسعار، تعديل سعر الصرؼ، إصالح السياسة النقدية 
كالسياسة ادلالية، تنويع الصادرات خارج قطاع احملركقات لبعث النمو اإلقتصادم، حيث قامت الدكلة اجلزائرية 

جو ضلو التنوع اإلقتصادم من خالؿ تشجيعها لصغار ادلستثمرين لبناء مشاريع مصغرة تساىم يف ربقيق بالتو 
التكامل اإلقتصادم كإمتصاص البطالة دبختلف أشكاذلا، حيث سبتلك ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة القدرة على 
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إزباذ القرارات يف الوقت ادلناسب، ككذا التجديد كاإلبتكار كسرعة اإلستجابة بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفة ك 
 الرغبة يف جذب أكرب عدد من العمالء كاحملافظة عليهم ما يلزمها ربسُت خدماهتا بإستمرار. 

كلقد كاف لنشأة إقتصاد ادلعرفة تطور ىائل كسريع يف تقنيات ادلعلومات لتتحوؿ اجملتمعات التقليدية إىل 
شعوهبا إعتمادا كبَتا على تقنيات ادلعلومات كذبلى ذلك يف إعتماد  رلتمعات معرفة تعتمد إقتصادىا كرفاىية

سلتلف القطاعات اإلقتصادية على تقنيات ادلعلومات اليت توفر السرعة يف احلصوؿ على ادلعلومات مع اإلعتماد 
لتحاؽ بركب اليت حولت ادلعرفة إىل مورد إسًتاتيجي لتعد بذلك التقنية كادلعرفة ضركرة لإل على ادلوارد البشرية

التنمية للتطور اإلقتصادم يف سلتلف دكؿ العامل، ما جعل ادلنشأة كنظرا لتأثرىا ببيئة أعماؿ دائمة التغيَت يف مجيع 
ادليادين تسعى للتكيف جبعل ادلورد البشرم أساسا لعملية التكيف من خالؿ بإشراؾ ادلورد البشرم يف أداء أعماؿ 

يز على النمو كاإلستمرار ادلعرفة مع ضركرة إستخداـ تكنولوجيا اإلعالـ لتطوير ادلنتجات كاخلدمات مع الًتك
 كاإلتصاؿ من أجل ربسُت األداء يف زلاكلة للوصوؿ إىل التنافس ادلعريف.

كادلقاربات النظرية اليت ساعلت يف إحداث العديد من  رلاالت اإلدارة التطرؽ إىلمت كمن خالؿ ىذا الفصل 
م، كمن مث الوقوؼ أىم ادلراحل التارؼلية اليت مرت هبا ادلنشأة اجلزائرية من مرحلة التغيَتات يف الفكر اإلدار 

ادلعرفة كذلك يف ثالث مباحث أساسية ىي   إقتصادالتخطيط مركرا بادلرحلة اإلنتقالية إىل إقتصاد السوؽ ليليها 
 كالتايل:

 مفهـو التغيَت يف الفكر اإلدارم. ادلبحث األكؿ:

 اء سَتكرة تطور ادلنشأة اجلزائرية تارؼليا.ادلبحث الثاٍل: إستقر 

 إقتصاد ادلعرفة ) ادلتطلبات كالعراقيل(. يف ظلادلبحث الثالث: مكانة اإلقتصاد اجلزائرم 
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 المبحث األول: مفهوم التغيير في الفكر اإلداري.

بوتَتة متزايدة إثر ظهور كتنوع السلع كتعدد األسواؽ الناتج عن إزدىار  كاختلفتتغَت حاجيات اإلنساف    
الصناعة، إزدياد عدد السكاف، ما جعل قياـ ادلشاريع لتلبية احلاجيات ادلتزايدة أمرا ضركريا دلواجهة الطلب على 

كاليت مت دراستها من ادلنتجات ادلختلفة، كصاحب إدارة ىذه ادلشاريع العديد من ادلشاكل كالعراقيل يف التسيَت 
طرؼ العديد من العلماء الذين كضعوا دراساهتم يف شكل مقاربات نظرية ساعلت يف إرساء ادلبادئ اإلدارية، 
حيث أدخلت كل مقاربة أسلوب جديد يف شلارسة العمل اإلدارم، كمع التطور احلاصل يف بيئة األعماؿ يف 

عها تطور الفكر اإلدارم الذم كاف يعتمد على تطوير ادلنشأة برفع رلاالهتا ادلختلفة  اخلدماتية كالصناعية تزامن م
اإلنتاجية كربقيق الربح، إىل التوجو ضلو اإلىتماـ بالفكر من منظور ادلوارد البشرية ألف صلاح اإلدارة قائم على 

مع توافر القيادة التناسق بُت الوظائف اإلدارية ادلتمثلة يف سلتلف أقساـ ادلنشأة لوضع حدكد السلطة كادلسؤكلية 
ادلؤىلة لتوجيو أداء األعماؿ اإلدارية بطريقة صحيحة كفقا دلا يتطلبو القانوف الداخلي احملدد لكيفية سَت األعماؿ 

 من جهة كاإلستجابة دبركنة للتغَتات احلاصلة يف زليطها.    

 اإلدارة. ماهية المطلب األول:

مسار عملية التغيَت ادلخطط للوصوؿ هبا إىل اذليمنة على  كضع ادلنشأة إلسًتاذبية تسعى من خالذلا لرسمإف 
األسواؽ كإمتالؾ مزايا تنافسية، يعتمد على صلاح العمليات اإلدارية بدءا بعملية التخطيط القائمة على التنبؤ 

 بإعتماد دلواجهة ادلشاكل أك إستغالؿ الفرص ادلتاحة، كمنو القدرة على إزباذ القرارات السليمة، كاليت لن تتأتى إال
الكفاءات البشرية لوضع حدكد السلطة كادلسؤكلية كىو ما تقـو بو عملية التنظيم، مع إيالء أعلية كبَتة لعملية 

 التوجيو كالرقابة دلعاجلة اإلضلرافات ليسهم  ىذا التناسق يف ربقيق أىداؼ ادلنشأة احلالية كرؤيتها ادلستقبلية.

 أوال: مفهوم اإلدارة.

 على أهنا: "Managemet" تعرؼ اإلدارة

 1حسب" النمر سعود" " عملية توجيو اجلهود البشرية بشكل منظم لتحقيق أىداؼ معينة." -
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" بأهنا" إف معظم ادلدراء The Concept Of The Corporation " يف كتابو 1943سنة  "دركر" حسب -
 1يكونوا مدركُت أهنم ؽلارسوف اإلدارة، كأهنم ال يراعوف التغيَت التكنولوجي الذم يغَت من كاجبات اإلدارة."  مل

حسب" جالؿ إبراىيم العبد" " رلموعة من األنشطة تؤدم إىل اإلستخداـ الفعاؿ كالكفء للموارد  -
 2ادلتاحة، كذلك إلصلاز ىدؼ أك رلموعة من األىداؼ." 

اإلدارة على أهنا األنشطة ادلمارسة للوصوؿ إىل أىداؼ مسطرة مسبقا باإلعتماد على الوظائف تعرؼ كعليو 
اإلدارية األساسية من زبطيط، تنظيم، توجيو كرقابة يف ظل حصرىا إلمكانياهتا البشرية كمواردىا ادلادية كادلالية، مع 

 لتنبؤ كاإلستغالؿ األفضل دلختلف طاقاهتا.مراعاهتا للتغَتات اليت تطرحها بيئة األعماؿ لتحدد قدرهتا على ا

 3يف النقاط التالية: خصائص اإلدارة ؽلكن إدراجك     

فحسب  ادلنشآتاإلدارة تطبق يف كل اجملتمعات كيف مجيع ادلواقف فهي ال تقتصر على العمومية)العالمية(: -
 كالرياضية. بل سبارس يف اجملاالت العسكرية، ادلنشآت اخلدماتية، السياسية، اإلجتماعيىة

: يتعلق العمل اإلدارم بالدرجة األكىل بادلورد البشرم أم بوجود تقارب تياري العقالنية واإلنسانية -
التجمعات اإلنسانية كىو ما يتطلب التنسيق بُت األعماؿ اليت يؤدىا اجلميع لتحقيق أىداؼ مشًتكة، كسبتاز 

 ادلسطرة بأقل التكاليف ادلمكنة.بالعقالنية يف نفس الوقت ألهنا تعمل على ربقيق األىداؼ 
: يتمثل التعقيد يف األنشطة ادلختلفة اليت تتضمنها ىذه العملية كاجلزء اآلخر مصدره أف ادلدراء التعقيد -

 عادة ما يغَتكف يف األنشطة من كقت ألخر بطريقة مستمرة.
ػلقق عوائد مرتفعة إذ يتطلب العمل اإلدارم نشاطا مستمرا دكف أم إنقطاع كرلهود كبَت لكي  :اإلستمرار -

 يعد العمل اإلدارم دبا يتضمنو من أعباء كمسؤكليات أكرب ربدم لإلنساف يف الوقت الراىن.
كاليت  نشطة ادلًتابطةيتكوف من رلموع من األ ديناميكيا: العملية اإلدارية تعد نشاطا التكامل بين األنشطة -

 اح أحد األنشطة بنجاح تنفيذ غَتىا من األنشطة.عالقة إعتمادية متبادلة بينها، حيث يعتمد صل تؤكد كجود
تقتصر الوظيفة اإلدارية يف ادلنشآت على ادلستويات اإلدارية  : التواجدها في جميع المستويات التنظيمية -

 العليا فقط بل توجد يف مجيع ادلستويات مع اإلختالؼ يف أعلية الدكر ادلسند لكل مستول.
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 ثانيا: مجاالت اإلدارة.

رلاالت اإلدارة يف أم دكلة إىل قطاعُت علا القطاع العاـ كادلرتبط باألعماؿ اليت تقـو هبا ىيئات الدكلة تقسم 
كمرافقها ادلختلفة، كما يسَت القطاع العاـ ادلرافق احلساسة يف الدكلة ما غلعل إعتمادىا على ادلوارد البشرية اليت 

كحل ادلشاكل مع مراعاة احملافظة على سيادة الدكلة كربقيق  سبلك احلاسة السياسية القادرة على إزباذ القرارات 
ادلنفعة العامة من خالؿ اخلدمات اليت تقدمها قطاعات الدكلة دلواطنيها، أما القطاع اخلاص ادلتمثل يف األعماؿ 
اليت يقـو هبا رجاؿ األعماؿ بشكل فردم أك يف شكل منشآت ىدفها األساسي ربقيق الربح، كساعلت التطورات 

 احلديثة يف تكامل العمل كتبادؿ ادلنافع بُت القطاعُت العاـ كاخلاص.

 اإلدارة العامة  - أ

بالدكلة كدكرىا يف ربقيق أىداؼ عامة من خالؿ  "Management Public" يرتبط مصطلح اإلدارة العامة
للحفاظ على اجملتمع كما ككيفا  أجهزهتا اإلدارية اليت تقـو دبجموعة من العمليات لغرض تقدَل اخلدمات الالزمة

كتنفيذ السياسة العامة اليت تؤمن هبا احلكومة، كظهرت اإلدارة العامة كموضوع مستقل يف البلداف األكركبية  
 1887" بعنواف" دراسة اإلدارة العامة" سنة Wilsonكأدلانيا، النمسا كفرنسا كمن أشهر الدراسات آنذاؾ مقاؿ"

مد على ادلبادئ العلمية لتحقيق أىدافها بكفاءة لتعد بذلك أكؿ دراسة أكضح فيو أف اإلدارة العامة غلب أف تعت
 1.حددت خصائص اإلدارة العامة بعيدا عن السياسة

 كتعرؼ اإلدارة العامة على أهنا:

" اذلدؼ العملي الذم يتعلق بإصلاز ادلشركعات العامة دبا يتفق مع رغبات الناس  "Wilson" حسب -
 2كحاجاهتم) ىي توفَت احلكومات حاجات اجملتمع اليت يعجز النشاط الفردم عن الوفاء هبا." 

" العلم الذم يهتم بالكيف كالكم اخلاص باحلكومة منها سلطة فرض القوانُت كاألنظمة كالتعليمات  -
 3الرسـو كاجلمارؾ كادلنظمة أيضا لسلوؾ ادلورد البشرم."اخلاصة ب
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يعتمد على أسلوبُت علا أسلوب التسيَت ادلركزم كأسلوب التسيَت  اإلدارة العامةالتسيَت يف  كعليو فإف 
الالمركزم، كما ؽلكن إعتمادىا على التسيَت عن طريق منح اإلمتيازات للقطاع اخلاص، كإعتمدت الدكلة أيضا يف 

، النقل الًتقيةنشاطها من خالؿ اإلدارة العامة على التنظيم الداخلي عن طريق ربديد شركط التوظيف،  تسيَت
 تتبع عنكاإلستقالة كفقا لشركط ادلنصب الذم يشغلو ادلورد البشرم كطبيعة النظاـ ادلتبع يف القطاع، يف حُت 

الثقافية، التعليمية كالصحية،  كادلنظومةطريقة التنظيم اخلارجي على التنظيم العاـ لقطاعاهتا السياسية، اإلقتصادية 
  أين ربدد ىياكلها كالتشريعات ادلعموؿ هبا.    

 .إدارة األعمال - ب

"القطاع الذم  يعرؼ على أنوأك ما يصطلح عليو القطاع اخلاص  "Management Business"إدارة األعماؿ
، كما 1األنشطة احلكومية." باستثناءكلها اليت تأخذ مكاهنا يف حيز جغرايف معُت   االقتصاديةيشمل األنشطة 

الذم يشمل ادلشركعات كالشركات  على أنو" القطاع اخلاص تعرفو منظمة األغذية كالزراعة لألمم ادلتحدة
  2ا."كمؤسسات األعماؿ بغض النظر عن حجمها كملكيتها كبنيته

كؽلكن القوؿ أف القطاع اخلاص ىو القطاع الذم يسعى لتحقيق مكاسب مادية، كأضحى ىذا القطاع فاعال   
الدكؿ اليت كانت تتبٌت النظاـ اإلشًتاكي للتوجو ضلو النظاـ  اعتمادللدكؿ، خاصة بعد  االقتصاديةيف احلياة 

ليت فرضتها ا دلواكبة التغَتات ادلتجددةسعيها اليت مرت هبا يف إطار  عمليات اإلصالح اإلقتصادم الرأمسايل
، لتتحوؿ الدكؿ من القطاع العاـ إىل القطاع اخلاص " كالذم يعد ضمن السياسات التطورات اإلقتصادية

اإلقتصادية احلديثة اليت تنتهجها الدكلة من أجل ربقيق أىدافها اإلقتصادية، بإتباع رلموعة من القوانُت كاألنظمة 
 .3يت تتوىل نقل ملكية كإدارة بعض أصوؿ كحدات القطاع"كاإلجراءات ال
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 ثالثا: وظائف اإلدارة.

قـو اإلدارة على كظيفة التخطيط، التنظيم، التوجيو كالرقابة، حيث غلب أف تعمل ىذه الوظائف بالتنسيق ت
تليها بكفاءة، بدءا لبلوغ األىداؼ ادلسطرة مسبقا حيث سبثل كل كظيفة مرحلة سبكن من إستمرار ادلرحلة اليت 

نيات اليت تضعها البيئة بعملية التخطيط القائمة على تغَتات متطلبات البيئة اخلارجية كزلدكدية ادلوارد كاإلمكا
لتليها كظيفة التنظيم كالتوجيو، كصوال إىل كظيفة الرقابة اليت تعمل على معاجلة اإلضلرافات لتحقيق  الداخلية

 .األىداؼ ادلسطرة 

 التخطيط:  - أ

 على أنو: "Planning"كيعرؼ التخطيط 

" عمل ذىٍت يتعلق بإستقراء ادلستقبل كاألىداؼ اليت ؽلكن توقعها مع اإلشارة إىل أف ىذا اإلستقراء غلب  -
 1أف ينصب على اجلوانب اإلغلابية للمستقبل لضماف احلصوؿ على نتائج إغلابية تعكس أىداؼ ادلشركع." 

 2اإلستخداـ األمثل للموارد لتحقيق ىدؼ معُت."" ىو التقرير سلفا دبا غلب عملو ب

كظيفة التخطيط قائمة على ربديد السياسات كاإلجراءات كاألنظمة اليت تتبنها ادلنشأة كعليو ؽلكن القوؿ أف 
للقياـ بعملية التنبؤ كاليت على أساسها يتم ربديد التوجهات ادلستقبلية، كمن مث ربديد األىداؼ الفرعية بناءا على 

ئل ادلتاحة مع مراعاة عامل الزمن كما ؽلكن أف ػلدث يف ظل التغَتات ادلفركضة اليت ذبعل ادلنشأة رباكؿ البدا
 إقتناص الفرص كمواجهة العراقيل.

 ( وظيفة التخطيط.28شكل رقم)                                     
 
 
 
 
 

 .2007اجلزائر،جامعة عباس لغركر خنشلة،  ، -التسيَت لـوزبصص ع-ملقاة على طلبة السنة الثانية ليسانس تسيَت ادلؤسسة، بلقيدـك صباح، المصدر:

                                                           
 .135،ص.2007القاىرة، ،مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع ، اإلدارة العامةرضا إمساعيل اليسوٍل،  1
 :نقال عن،17ص.، 2007، العدد الثاٍل، لكترونيةاإل إدارانت نتمجلة  ،"كظائف اإلدارة"عيضة السيود،  2

Http://www.edarat.net_learn différent, Récupéré le  (          ). 

 ؟لماذا نقوم بعملية التخطيط

 ؟أين يتم التخطيط

 متى يتم التخطيط؟ لماذا نخطط؟

 من يقوم بعملية التخطيط؟

 التخطيط؟كيف يتم 

 التخطيط



 الفصل الثاني: المنشأة الجزائرية: واقع، عراقيل ومتطلبات في ظل إقتصاد المعرفة

    

ؽلر بالعديد من ادلراحل للوصوؿ إىل كضع كظيفة التخطيط، صلد أف التخطيط ادلتضمن  (28الشكل رقم) من
اخلطة النهائية نظرا لكوف ىذه الوظيفة عصب الوظائف اإلدارية، إلعتمادىا على طرح رلموعة األسئلة اليت ربدد 

ية التخطيط يف التوجو اإلسًتاتيجي للمنشأة كعلى ربديد زمن كتكلفة التخطيط من جهة، كربديد القائم على عمل
 سلتلف مراحلو من جهة أخرل كاليت من شأهنا تنفيذ خطة التغيَت بادلركنة الكافية.  

كلكي يكوف التخطيط فعاال ال بد من مساعلة اإلدارة دبختلف مستوياهتا بوضع خطة شاملة جلميع النشاطات 
ة مقارنة ما مت إستغاللو من موارد مع العمل على ربديد األساليب الالزمة لتحقيق اذلدؼ، ليتم يف األخَت عملي

لتحقيق اذلدؼ يف الواقع مع ما ىو زلقق فعال لدراسة التكاليف كربديد النتائج، كمن ىنا يقسم التخطيط إىل 
 1عدة أشكاؿ.

 التخطيط اإلستراتيجي"Strategic Planning":  اإلدارة العليا  كسبارسو ىو التغيَت الذم يكوف مهما
  الطويل ادلدل. األثر ادلستقبلي ذات بوضع كتطوير اخلطط

 التخطيط التكتيكي"Tatical Planning " : سبارسو اإلدارة الوسطى كاإلدارة العليا كيكوف ذات أثر متوسط
 .تنفيذ اخلطط اإلسًتاذبيةعلى يركز ىذا النوع ادلدل، 
 التخطيط التشغيلي "Operational Planning" :  الدنيا كيكوف ذات ارسو اإلدارة الوسطى كاإلدارة سب

 كضع كربديد اخلطة التشغيلية.يركز ىذا النوع على  أثر متوسط ادلدل،

كعليو فإف القياـ بعملية التخطيط تستوجب على ادلنشأة أف سبتاز بادلركنة للتكيف مع تغَتات بيئة األعماؿ، 
نشأة دبختلف مستوياهتا كىو ما يقسم عملية التخطيط لعدة مراحل، بدءا دبرحلة ربديد اذلدؼ اليت سبكن ادل

أف األىداؼ صورة أكلية لتصورات هنائية مرغوبة تسعى عناصر  "Scott"اإلدارية من تنسيق اجلهود حيث يرل
كطاقاهتا  كالبشرية ادلاليةمواردىا ك يف ثاٍل خطوة على ربديد إمكانياهتا ادلادية  ، لتعمل ادلنشأة2ادلنشأة لتحقيقها."

رلرد لتهتم كخطوة ثالثة بعملية تنفيذ البديل من  حصتها السوقية ككضع ادلنافسُت ذلا،اإلنتاجية، مع ضركرة ربديد 
 إىل كاقع ملموس مع القياـ بعملية الرقابة دلعاجلة أية إضلرافات قد ربدث. فكرة

 

 

                                                           

  .18ادلرجع السابق، ص.السيود،  عيضة 1 
2
P. Wright and Others, Strategic Management, Allyn and Bacon, Boston, 1994, P.51. 
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 التنظيم. - ب

 على أنو:"Organisations"  كيعرؼ التنظيم

ىو" العملية اليت تسمح بإنشاء ىياكل تنظيمية سبكن األشخاص من العمل مع  " Bergeron"حسب -
 1بعضهم البعض بفاعلية قصد ربقيق نفس اذلدؼ."

" عملية ذبميع األنشطة الضركرية لتحقيق أىداؼ زلددة كزبصيص مسؤكؿ لكل رلموعة من األنشطة مع  -
 2ؤدكف تلك األنشطة." توفَت السلطة اليت سبكن من اإلشراؼ كقيادة األفراد الذين ي

ات كالكفاء ،ادلخولة لكل منصب عملكادلسؤكلية  حجم السلطةربديد تساىم يف  كعليو التنظيم عملية
ا ادلنشأة فقد تلجأ إىل توظيف خرغلي اجلامعات هسياسة التوظيف اليت تتبع حسب، كاليت ربدد الواجب توفرىا

أكادؽلية قادرة على التفكَت اإلبداعي الذم يساىم يف زبفيض كقت كادلعاىد بإعتبارىا موارد بشرية ربمل مؤىالت 
بشكل رمسي مع فسح اجملاؿ لوجود تنظيم للعالقات كما تساىم عملية اإلتصاؿ   ،كتكلفة القياـ دبهاـ ادلنصب

 لتحقيق نوع من الرضا الوظيفي. بشكل غَت رمسي لتفاعل ادلوارد البشرية يف زليط عملها

 عملية التنظيم.(: خطوات 29شكل رقم)
 
 
 
 

 
 

 
 .2007اجلزائر،جامعة عباس لغركر خنشلة،  ، -التسيَتلـو زبصص ع-ملقاة على طلبة السنة الثانية ليسانس صباح، تسيَت ادلؤسسة،بلقيدـك  المصدر:

أف  ةالبشري ادلواردخطوات عملية التنظيم، تلـز كظيفة التخطيط على  ادلتضمن (29من خالؿ الشكل رقم)
ليتم على إثرىا  أىداؼ كخطط ادلنشأ كجعلها تتسم بادلركنة، بيئة األعماؿ لفهميتنبأ بادلتغَتات اليت ربدث يف 

ربديد األنشطة الرئيسية كتقسيمها إىل أنشطة فرعية لتتمكن من ربقيق األىداؼ الفرعية بالتنسيق مع اذلدؼ 

                                                           
 .55،)د.ت.ف(،ص.جامعة باتنة  ،كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَتملقاة على طلبة   مدخل إىل نظريات ادلؤسسة، زلاضرات منشورة زكية مقرم، 1
 .134، ص.2008، مصر ،مركز التعليم ادلفتوح جامعة بنها، مبادئ إدارة األعمالزلمد بكرم عبد العليم، 2

 ربديد األنشطة األساسية

تقييم نتائج إسًتاذبية التنظيم  فهم أهداف وخطط المنشأة
 ادلطبقة

زبصيص ادلوارد ادلالية كالبشرية الالزمة 
 إلصلاز األنشطة الرئيسية كالفرعية.

 تقييم األنشطة الرئيسية إىل أنشطة فرعية
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مواردىا  ما يؤدم إىل ربقيق الكفاءة يف زبصيص اإلمكانيات ادلادية كادلوارد ادلالية كالفعالية يف ربديد ،اإلسًتاتيجي
 البشرية يف ظل إعتمادىا على القيادة الفعالة كتطبيق التكنولوجيا احلديثة كمراعاهتا لعامل الزمن.

 .التوجه - ت

كظيفة إدارية تعمل على تكامل ادلوارد كاإلمكانيات كاحملافظة عليها كربقيق األىداؼ  "Directing" التوجيو 
 كىي:على ثالث عناصر أساسية باجلودة ادلطلوبة، كيقـو 

 كاليت مت التطرؽ إليها يف الفصل األكؿ. القيادة: .1
كىو عملية يتم دبوجبها نقل رسالة حسب التسلسل اذلرمي لغرض إعالمهم كالتأثَت يف سلوكهم  :اإلتصال .2

"نشاط تبادؿ غَت متوقف، كغَت زلتمل  كتوجهاهتم ذلدؼ ضماف إستمرارية العمل، كيعرؼ اإلتصاؿ على أنو
أحيانا، يكوف بُت إثنُت أك رلموعة كحدات) فردية، تنظيمية، إجتماعية( كيبحث عن تغَتات سلوكيات األفراد 

، كما ؽلكن أف يكوف كيف غالب 1للتقليص من الشك الناتج عن إختالؼ الوحدات عن بعضها البعض." 
ادلعلومات بُت ادلوارد البشرية سواء كانت صحيحة أك شائعات إىل  األحياف إتصاؿ غَت رمسي غلعل عملية نقل

بركز تكتالت، أما التحفيز بإعتباره العنصر الثالث من عناصر التوجيو كالذم يعد شلارسة إدارية للمدير هبدؼ 
ن لتقدَل التأثَت على ادلوارد البشرية من خالؿ ربريك الدكافع كالرغبات كاحلاجات لغرض إشباعها كجعلهم مستعدي

 2أفضل ما عندىم من أداء لتحقيق أىداؼ ادلنشأة. 
رغباهتم كخلق دكافع البشرية من أجل إثارة فرص أك كسائل توفرىا إدارة ادلنشأة دلواردىا  كىو التحفيز: .3

لديهم من أجل عملهم كسعيهم للحصوؿ عليها، كذلك عن طريق تقدَل مزيدا من اجلهد كالعمل كالسلوؾ السليم  
يشبعوا حاجياهتم الذم يشعركف أهنم ػلتاجوهنا كقد تكوف احلوافز فردية أك مجاعية، مادية أك معنوية كيكوف لكي 

 3أثرىا مباشر أك بشكل غَت مباشر.
 
 
 
 

                                                           
العدد  ، سكيكدة،البحث والدارسات في العلوم اإلجتماعية واإلنسانيةمجلة بن زركؽ مجاؿ،"اإلتصاؿ التنظيمي، الثقافة التسيَتية كإدارة التغيَت داخل ادلؤسسة"، 1

 . 234،ص.2010السادس،
 .489،ص.2008، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف،اإلدارة واألعمالصاحل مهدم زلسن العامرم كطاىر زلسن منصور الغاليب، 2

  3 .06، مرجع سابق،ص. بوقلقوؿ اذلادم
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 الرقابة. - ث

إف تعقد درجة التنظيم ادلرتبطة بتعدد األنشطة ككرب حجم ادلنشأة األمر الذم يؤدم إىل تعقد األىداؼ 
نظاـ كفئ للرقابة للكشف عن األخطاء كادلشاكل ادلمكن حدكثها لتفادم اآلثار  ودكتشابكها يستوجب كج

على إعتبار أف الرقابة تشمل متابعة موارد ادلنشأة كفقا جملاالهتا األربعة) مادية، بشرية، مالية  ،السلبية على األداء
كمعلومات(، كإستخدامها بإذباه ربقيق األىداؼ، كيرتبط مصطلح الرقابة بادلراجعة أين تظهر الرقابة مدل إحًتاـ 

  ما يؤدم إىل تصغَت معترب جملاؿانُتالقوانُت، كمصطلح الرقابة زلصور يف عملية ادلراجعة كتصديق القو 
 على أهنا: "Controlling" كتعرؼ الرقابة، 1اإلضلرافات

 2" عملية متابعة كتعديل األنشطة التنظيمية بإذباه إصلاز األىداؼ."  -
" ىي قياس كتصحيح أداء األنشطة ادلسندة للمرؤكسُت للتأكد من أف أىداؼ ادلشركع كاخلطط اليت  -

 3صممت للوصوؿ إليها قد ربققت." 

بدءا بوضع معايَت سبثل األىداؼ كترتبط بادلستول التنظيمي الذم يضمن  نظاـ ؽلتاز بادلركنة كعليو الرقابة
اء كمقارنتو بادلعايَت بكل موضوعية لتتم فيما بعد عملية إزباذ عملية التكامل، ليتم العمل على قياس األد

 كتأخذ الرقابة عدة أشكاؿ:، كيف الزمن ادلناسب اإلجراءات التصحيحية بدقة

اخلطة األكلية أك ما يصطلح عليو بالرقابة األكلية لَتكز ىذا النوع من الرقابة على متابعة  الرقابة السابقة: -
 التحقق من ادلوارد ادلسطرة كاخلاصة بكل نشاط.لتحقيق اذلدؼ من خالؿ 

التنفيذية اليت تعمل على مراقبة تنفيذ األنشطة كإكتشاؼ األخطاء كيصطلح عليها بالرقابة  الرقابة اآلنية:  -
 بصفة مستمرة أك مؤقتة لتصحيح األخطاء إف كجدت.

 ل تسليمو للعمالء.متابعة مراقبة ادلنتج النهائي قبيركز ىذا النوع على  الرقابة الالحقة: -

 

 

 

                                                           
1
G.Langlois et C.Bonnier, Control de Gestion,  édition Foucher, paris, 1998, p.09. 

 .295، مرجع سابق، ص.جالؿ إبراىيم العبد2
 .84.، صق1429، ادلملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة لتصميم كتطوير ادلناىج، مبادئ إدارة األعمالادلؤسسة العامة للتدريب التقٍت كادلهٍت،  3
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كصلد أنو إذا كانت اإلدارة اإلسًتاذبية ىي أسلوب تفكَت إبداعي كإبتكارم يدخل فيو عامل التخطيط     
، فإف التخطيط ىو العمود الفقرم 1كالتنفيذ معا يف سبيل ربسُت نوعية كجودة ادلنتج أك يف سلوؾ خدمة ادلستهلك
سلتلف واجهة دل كالكفاءات البشريةلضماف إستمرار ادلنشأة كتطورىا ألف التخطيط يساىم يف تكامل األىداؼ 

 العراقيل اليت ربوؿ دكف الوصوؿ إىل اذلدؼ اإلسًتاتيجي.

 (:مبدأ سيادة التخطيط.30شكل رقم)
 

 

 

 

 
 

 .21ق، ص.1425، الرياض، قرطبة للنشر كالتوزيع ،كيف تكتب خطة إستراتجيةطارؽ زلمد السويداف كزلمد أكـر العدلوٍل،  المصدر:

عمل ربديد مسار ؽلكن ادلنشأة من مبدأ سيادة التخطيط، صلد أف التخطيط  ادلتضمن (30من الشكل رقم) 
ربليل الوضع احلايل كالتنبؤ بادلستقبل بوضع خطة  عصب العمل اإلدارم القائم علىالتخطيط كظائفها لكوف 

األنشطة األساسية كتقسم ادلهاـ كادلسؤكليات مع ربديد شكل ، لتحدد فيما بعد سبتاز بادلركنة عرب الزمن كاضحة
األىداؼ، كلغرض ربقيق التوافق بُت الوظائف اليت تسمح بتنسيق كتكامل  اذليكل اذلرمي كمستويات السلطة

القادة كنظم التحفيزات كطرؽ ال بد من اإلستعانة بعملية التوجيو لتحديد ككفاءات ادلوارد البشرية  اإلدارية 
، كللمحافظة على ىذه األىداؼ اإلتصاؿ ادلستخدمة اليت تساىم يف ربقيق منافع ادلوارد البشرية كأىداؼ ادلنشأة

إلذباه الصحيح ال بد من القياـ بعملية الرقابة اليت تعد نشاطا مكمال لعملية التخطيط كوهنا سبكن من كسَتىا يف ا
  .مقارنة األداء الفعلي باألداء ادلخطط لو

 

 

                                                           
، 2008، مصر ،مركز تطوير األداء كالتنمية، مهارات التفكير والتخطيط اإلستراتيجي: كيف تربط بين الحاضر والمستقبل عبد الغٍت حسن ىالؿ، زلمد 1

 .19ص.

 تحقيق أهداف المنشأة

 التنظيم التوجيه الرقابة 

 التخطيط
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 المطلب الثاني: المقاربات النظرية لإلدارة.

بأحباثها كتوجهات مناىجها كنتائجها لتتميز كل مدرسة عن أخرل يف  اختلفتك ادلدارس الفكرية  تتعدد
لإلجابة على العديد من األسئلة اليت  ركادىا ألف كل مدرسة ركزت على جوانب سلتلفة يف ادلمارسات اإلدارية

تتمحور حوؿ البحث عن التوليفة ادلناسبة من ادلمارسات للوصوؿ إىل الكفاءة كالفعالية الالزمة إلصلاز األعماؿ 
ت، كيف ؽلكن التوفيق بُت أىداؼ ادلنشأة كأىداؼ مواردىا البشرية؟، رلموعة التساؤال كيف زلاكلة لإلجابة عن

 ىل لظركؼ العمل تأثَت على اإلنتاجية؟ كغَتىا من األسئلة اليت بنيت عليها ركائز التسيَت اإلدارم احلديث.

 "Classicol School"أوال: المدرسة الكالسيكية 

 ,"Gulick ",  "Mooney ""Taylor, ","Fayol, "Weber، من أىم ركادىا صلد:" 1890-1930

"Riley" , "Urnick", "Gantt إعتمدت ادلدرسة الكالسيكية يف سلتلف إذباىاهتا الفكرية عدد من الفرضيات ،"
 1حوؿ ادلنشأة كادلورد البشرم، كمن أعلها نذكر:

 كائن إقتصادم ؽلكن التأثَت يف سلوكو عن طريق احلوافز ادلادية فقط. ادلورد البشرم -
 بيئة أعماؿ ادلنشأة بيئة مستقرة )عدـ تفاعلها مع ادلتغَتات اخلارجية(. -
 نشاط ادلنشأة ككظائفها تعمل بشكل ركتيٍت كبسيط. -
 الكفاءة اإلنتاجية ىي ادلعيار الوحيد للحكم على صلاح ادلنشأة. -

 كتضم ىذه ادلدرسة اإلذباىات الفكرية التالية:

 " scientific management"اإلدارة العملية  .1

من فرضيتُت أكذلما مفادىا أف األفراد كساىل كأف  انطالقاإعتمدت ىذه النظرية على تفسَت السلوؾ اإلنساٍل  
ما غلعلهم غَت عقالنيُت يف أداء  انفعاليُتالفرد غَت قادر على تنظيم كزبطيط العمل، أما الثانية فإف األفراد غَت 

أعماذلم ما يستوجب السيطرة على السلوؾ الغَت راشد، كإنطالقا من ىذه الفرضية قاـ ركاد ىذه ادلدرسة ببناء 
 2ظلوذج عقالٍل كقوم يعمل على السيطرة كالتحكم يف السلوؾ داخل ادلنشأة.

                                                           
 .32،ص.1993عماف،  ،دار الشركؽ ،المفاهيم الحديثة في اإلدارةزلمد قاسم القريويت كمهدم حسن زكيلف،  1
 .83،ص.2003،ةقسنطين، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،المنشأة تسييرعبد  الكرَل أعراب،  2
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 "Principles of Scientific Management"بإصدار كتاب مبادئ اإلدارة العلمية 1909" سنة Taylorقاـ "
الذم مشل رلموعة من ادلبادئ، مع اإلشارة إىل أف ىذا النموذج ركز على تقسيم العمل، كالذم ؽلكن تصنيفو 

 1إىل:

: كيقتصر على تبسيط ادلهاـ لتصبح عمليات متتالية متعاقبة مدققة، يكلف كل عامل تقسيم العمل أفقيا -
 كجوب إحًتاـ كثَتة العمل كربفيز مستول اإلنتاجية.جبزء منها، ما يؤدم إىل 

 يتم تصميم العمل كتوزيع ادلهاـ كينفذ من طرؼ ادلورد البشرم. :تقسيم العمل عموديا -

بدراسة احلركة كالوقت ببحث أنواع احلركة اليت يقـو هبا العماؿ يف  "Frank ,Welaim"يف حُت قاـ الزكجاف 
من خالؿ ربليل الدراسة أف بعض ىذه احلركات ؽلكن حذفها كالبعض  أعماذلم كالوقت ادلستغرؽ حيث تبُت

األخر ؽلكن درلها أك إختصارىا أك إعادة ترتيبو بالشكل الذم يؤدم إىل تسهيل أداء العمل، ليعتمد ظلوذجها 
 2على ضركرة تصميم الوظائف كاإلختصار كالًتتيب كاإلىتماـ باحلوافز ادلادية.

 "Administrative Priniciples"التقسيمات اإلدارية  .2

       كتابو بعنواف  1916سنة  "Henry Fayol" أصدرحيث  أيضا النظرية العلمية اإلدارية، كما يطلق عليها
 "Administration Industrielle et Général"  الذم ػلوم على رلموعة من ادلبادئ اليت ؽلكن تطبيقها يف كل

منشأة، كقد مت تعدادىا بأربعة عشر مبدأ عادليا كىي، تقسيم العمل، السلطة) التكافؤ بُت السلطة كادلسؤكلية(، 
 العامل باألنظمة(، كحدة األمر، كحدة التوجيو، خضوع ادلصلحة اخلاصة للمصلحة العامة، التزاـ) االنضباط

تعويض العاملُت بشكل عادؿ لقاء أعماذلم، ادلركزية، التسلسل اذلرمي، النظاـ، العدالة، اإلستقرار الوظيفي، 
  3ادلبادرة، ركح الفريق.

 "Bureaucracy"البيروقراطية  - ج

ظلوذجا للتنظيم أطلق عليو  اقًتاحومن خالؿ  "Max Weber"رائد ىذه النظرية كمنظر التنظيم البَتكقراطي 
 ازباذكونو يعتمد على الرشادة يف   النموذج البَتكقراطي كأعترب األكثر كفاءة كدقة يف ربديد أىداؼ ادلنشأة

                                                           
 .90،ص. 2006،اجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،إقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاؽ بن حبيب،  1
 .82ادلرجع السابق،ص. نفس2

 .06-05ص. ص ، مرجع سابق،زلاضرة بعنواف: مدارس الفكر اإلدارم األساسية بوقلقوؿ اذلادم، 3
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القرارات، ادلعرفة كادلقدرة اليت تعد أساسا للتنظيم، كعلى شرعية القواعد كاإلجراءات اليت سبكن ادلالك من سلطة 
 1األمر كالنهي.

وذج البَتكقراطي على رلموعة من ادلبادئ ذبعل أنواع التنظيم داخل ادلنشأة أكثر كفاءة يف ربقيق يقـو النم
 2األىداؼ، كىذه ادلبادئ ىي:

 : يتم تنظيم الوظائف يف شكل ىرمي للسلطة لينتج عنو سلسلة األكامر.التسلسل الهرمي -
 ناجح لألعماؿ.لتحديد السلطة كادلسؤكلية كوهنا األداء ال :تقسيم العمل والتخصص -
 ادلورد البشرم ال ؽللك الوحدة اليت يديرىا. :نظام العالقات الغير شخصية -
 للتعليم كالتدريب. كإسنادا: يتم اإلختيار على أساس ادلؤىالت الفنية نظام إختيار وترقية الموارد البشرية -
 كاستنادازبضع ادلوارد البشرية لقواعد كضوابط فيما تعلق بسلوكو أثناء تأدية مهامو الفنية  :نظام القواعد -

 للتعلم كالتدريب.
: ادلوارد البشرية تعمل مقابل ركاتب كىم موظفوف مهنيوف ؽللكوف القدرة على التصرؼ يف نظام اإلجراءات -

 ظركؼ العمل الغَت متسلسلة.

يكية ساعلت يف إرساء قواعد التسيَت كالتنظَت، إال أهنا تعرضت جملموعة كعلى الرغم من كوف ادلدرسة الكالس
 3من اإلنتقادات منها:

 اللجوء إىل مبدأ الطريقة ادلثلى الوحيدة، ما يعٍت ضبط العماؿ كآالت. -
 النظر إىل ادلوارد البشرية للمنشأة من زاكية التنظيم الرمسي كعوامل العقالنية اإلقتصادية فقط. -
 ركنة مبادئ النظرية اإلدارية.مجود كعدـ م -
 اإلفراط يف التخصيص كتقسيم العمل.  -

 

 

 

                                                           
1
J. Hodag and W.Anthony, Organisation Theory : Astrategic Approach, Allyn and Bacon, Boston, 1994  

  
eme

 Ed, P.19.  
2
H.Albéric, 100 Fiches pour Comprendre le Management, Bréal Edition, France, 2011    
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 Ed P.24.  
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 ثانيا: المدرسة السلوكية.

"،  Maslow  " ،"Mayo  " ،"Lewin  " ،"Liker" ، من أىم ركاد ىذه ادلدرسة 1960- 1930

"Gregor Mac" كظركؼ كثيقة بُت اإلنتاجية ىذه ادلدرسة من فرضية مفادىا كجود عالقة  انطلقت، حيث
 كتضم ىذه ادلدرسة اإلذباىات الفكرية التالية:، العمل

 "Human Relations"حركة العالقات اإلنسانية  .1

كزمالءه من  "Mayo"حيث قاـ"، Elton Mayo, Roethlisberger , Hawthorn Studiesركاد ىذه ادلدرسة"
 Western"بأحباث كدراسات مكثفة يف مصانع شركة1932-1927جامعة ىارفارد يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 

Electric"  بالواليات ادلتحدة األمريكية، حيث مشلت الدراسات عملية إعادة تصميم األعماؿ كتغَتات يف
ساعات الدكاـ اليومي كاألسبوعي كإدخاؿ فًتات راحة إلحتساب األجور كذلك دلعرفة تأثَت كل ىذه العوامل على 

عمل يف حُت إعتمدت ادلرحلة إنتاجية العامل كذلك على مرحلتُت إعتمدت ادلرحلة األكىل على ربسُت ظركؼ ال
الثانية على حذؼ مجيع التحسينات كيف كلتا ادلرحلتُت الحظ ربسن يف ادلردكدية، كتوصلت الدراسات إىل عدـ 

ادلورد البشرم بينما العامل احلاسم يف التأثَت على إنتاجية  كجود خطية مباشرة بُت تلك العوامل ادلادية كإنتاجية
 1عايَت اإلجتماعية، كمن بُت أىم األفكار ادلستمدة من التجربة ىي: العامل ىو ضغط اجلماعة كادل

 عن أدكار كمعايَت التنظيم الرمسيػلدد أدكار كمعايَت لسلوؾ ادلورد البشرم قد زبتلف  الشركة نظاـ إجتماعي -
 دكرا يف ذبديد إذباىات ادلوارد البشرية كأدائهم. تلعب اجلماعة الغَت رمسية يف ادلنشأة -
كيز على إتباع األسلوب الدؽلقراطي كادلشاركة كنمط يف القيادة كربط العالقات اإلنسانية بُت رضا غلب الًت  -

 ادلوارد البشرية كإنتاجيتهم.
 ؽلكن ربفيز ادلوارد البشرية يف ادلنشأة عن طريق ربقيق حاجاهتم ادلعنوية. -
 بقدر حاجاهتم إىل مهارات فنية. اجتماعيةحاجة ادلنشأة إىل مهارات  -

 

 

 

                                                           
 .26-25ص ص. ،2003، األردف، دار حامد للنشر كالتوزيع، إدارة المنظمات منظور كليحسُت حرَل،  1
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 "needs and desires" نظرية الحاجات والرغبات .2

 "Maslow"إقًتف إسم  حيث "،Ouchi ،Kert ،F.Herzberg ،Maslow ،Mc Gregor" ركاد ىذه ادلدرسة
الذم صنف من "Motivation and Personality" ككتابو بعنواف "Hierarchy Of Needs" بسلم احلاجات

فمن احلاجة للحصوؿ على احلاجات  يف مخس رلموعات مرتبة خالذلا حاجات اإلنساف من أعلى إىل أسفل
الفيزيولوجية لتليها احلاجة لألمن لتليها فيما بعد احلاجة إىل العالقات اإلجتماعية، مث يليها القدرة على ربقيق 

قيق التمركز الذايت، كأخَتا يليها ربقيق اإلكتماؿ الذايت كالقدرة على اإلبداع كالنمو، كال ؽلكن لإلنساف رب
مستويات عليا إال إذا ربققت احلاجات األسفل منها، ما غلعل سلوؾ ادلورد البشرم يف العمل مرتبط بتسلسل 
احلاجات لذا ال ؽلكن أف ينتظر من ادلورد البشرم أف ػلقق مستول معُت كىو مل يصل إىل ربقيق احلاجات 

 .1ادلصنفة يف أسفل اذلـر

كتابو بعنواف" اجلانب اإلنساٍل   يف "Douglas Mc Gregor"ها قدم "Théorie X et Théorie Y" ةنظري .3
 2للمنشأة" حيث يرل أف ىناؾ ظلطُت للسلوؾ علا:

يرل أف ادلرؤكسُت ال ػلبوف العمل كال يتحملوف ادلسؤكلية كليس لديهم  Théorie Xادلدير الذم يتبع   -
ذ األعماؿ ألهنم  ؽليلوف إىل اإلنقياد الطموح الكايف نتيجة لذلك يرل أنو غلب إستخداـ التهديد كالعقاب لتنفي

 كليس القيادة.

كعلى إستعداد لتحمل ادلسؤكلية كلديهم  يرل أف ادلرؤكسُت ػلبوف العمل Théorie Yادلدير الذم يتبع  -
 حس عاؿ للرقابة الذاتية كلديهم قدرة عالية على اإلبتكار كاإلبداع.

 .ثالثا: المدرسة الحديثة

معينة يف  قرارات ادلنشأة، نشاطاهتا كتواجهها ضلو تبٍت أساليب كظلاذج تنظيميةعلى  تؤثر ظركؼ عدـ التأكد
كسلتلف األحداث تنوع كتعقد األنظمة البيئية كأبعادىا الناتج عن  ةلديناميكيامع التغَتات  زلاكلة منها للتكيف

 :الفكرية التالية االذباىاتكتضم ىذه ادلدرسة  ،ها؟ادلسببة للتغيَت فهل ؽلكن للمنشأة التأقلم مع بيئت

 

 
                                                           

  05.1ص.، مرجع سابق،زلاضرة بعنواف: مدرسة العالقات اإلنسانية كالعلـو السلوكية بوقلقوؿ اذلادم،
 . 07ادلؤسسة العامة للتدريب التقٍت كادلهٍت، مرجع سابق، ص.  2
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 "System Approach" مدخل النظم .1

 Theory General System" بعنواف الكتاب 1948سنة  "Von Ber talanffy "على يد أسست نظرية النظم

كتفسر ىذه النظرية النظم ادلختلفة بأهنا تتكوف من تركيبات منطقية بواسطة ربليلها كتفسَتىا للظواىر ادلعقدة يف ، "
ادلنظمات أك ادلؤسسات يف قالب كمي بالرغم من أف البحوث التطبيقية ادلتعلقة بالتغيَت يف ادلواقف أك الدراسات 
اإلجتماعية تكوف أحيانا غَت دقيقة كتنظر ىذه النظرية إىل ادلنظمات على أساس أهنا أنظمة مفتوحة كنشطة يف 

  1تفاعلها مع البيئات احمليطة.

ادلنشأة يف توجيو إمكانياهتا للتأقلم مع بيئتها ككذا تغيَت ىيكلتها كتنظيمها كإدارهتا بطريقة كيساىم ىذا ادلدخل 
سبكنها من التكيف كاألحداث اليت تفرضها بيئة األعماؿ، ليعد التنظيم يف ىذا ادلدخل نظاـ مفتوح تتكوف من 

 2أجزاء ذلا عالقة كثيقة يبعضها البعض كىذه األجزاء ىي:

 النظاـ ىو ادلورد البشرم)قائدا أك منفذا(. اجلزء األكؿ يف -

 اجلزء الثاٍل يف النظاـ ىو الًتتيب الرمسي للعمل أك اذليكل التنظيمي كما يتبعو من مناصب. -

اجلزء الثالث يف النظاـ ىو التنظيم الغَت رمسي كبصفة خاصة أظلاط العالقات بُت اجملموعات كأظلاط تفاعلهم  -
 مع بعضهم.

نظاـ ىو تكنولوجيا العمل كمتطلباتو الرمسية فاآلالت كالعمليات غلب تصميمها دبا يتماشى جلزء الرابع يف الا -
 كالتطورات احلاصلة. 

 ." Contingency Approach" المدخل الموقفي .2

إنطلق من فرضية أساسية مفادىا أف كل موقف يتعرض لو  الذم"ك Fiedeler"بالعامل  إرتبط ادلدخل ادلوقفي
 3كمن بُت أسس النظرية نذكر:، ادلنشأة يتطلب إزباذ إجراءات كحلوؿ مناسبة

 تغَتات بيئة األعماؿ. لتجعلها تتكيف معال توجد طريقة مثلى ؽلكن إتباعها يف اإلدارة يف سلتلف ادلواقف  -
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 عاـ مع ادلهاـ ادلختلفة اليت تقـو هبا اإلدارة يف ادلنشأة.ادلمارسات اإلدارية غلب أف تتماشى بشكل  -

 .البعض كترتبط مع البيئة اخلارجيةيعد التنظيم نظاـ مفتوح يتكوف من نظم فرعية سلتلفة تتفاعل مع بعضها  -

الفرعي التنظيمي، النظاـ الفرعي  تتكوف ادلنشأة من ثالثة أنظمة فرعية) النظاـ الفرعي الفٍت، النظاـ -
 ادلؤسسي(.

 1دبجموع النتائج التالية: 1967سنة "Lorsch"ك "Lawrence" الباحثاف  كلقد خرج 

 ال توجد ىيكلة صاحلة لكل احلاالت ككل األزمنة عكس ما قدمتو النظرية التقليدية. -

 .ىناؾ تفاعل للمنشأة مع البيئة -

 على ادلنشأة أف تتكيف مع بيئتها.  -

اللذاف يركف أف ادلنشأة اليت تكوف درجة التكنولوجيا  1961لسنة "Burnsand Stalkerكما ساىم كل من "
ادلستخدمة فيها بسيطة يكوف الشكل التنظيمي فيها أقرب إىل النموذج الكالسيكي الذم يكوف فعاال إذا كانت 

تكنولوجيا معقدة يكوف الشكل التنظيمي ظركؼ البيئة كعناصرىا مستقرة، بينما ادلنشأة اليت تكوف فيها درجة ال
 2العضوم) ادلفتوح( يكوف أكثر كفاءة كفعالية يف ظل ادلنافسة. فيها أكثر مركنة كأقرب إىل النموذج

 (:العوامل الظرفية.31شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 نقال عن:، 2015 جامعة ادللك فيصل، السعودية، عيسى حَتش، زلاضرات نظرية ادلنظمة، :المصدر

Http://www.forum.education-sa.com/attachments/edu11717d1434679257, Récupéré le (11/08/2016)    

                                                           
 :ادلوقع نقال عن، 2015 جامعة ادللك فيصل، السعودية، عيسى حَتش، زلاضرات نظرية ادلنظمة، 1

Http://www.forum.education-sa.com/attachments/edu11717d1434679257, Récupéré le (11/08/2016)   
 .196،ص.2004،)د.ـ.ف( ،دار رلدالكم للنشر كالتوزيع ،اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقاتستاف ادلوسوم،  2

 عوامل الظرفية 
 خارجية داخلية

 عمر المنظمة*
 *حجم المنظمة
*التكنولوجيا 
 المستخدمة
 *اإلستراتجية

البيئة بعواملها 
 المختلفة



 الفصل الثاني: المنشأة الجزائرية: واقع، عراقيل ومتطلبات في ظل إقتصاد المعرفة

    

العوامل الظرفية، صلد أف ادلنشأة تعمل كفقا لعاملُت علا العوامل اخلارجية ادلتضمن (31من الشكل رقم)      
كادلتمثلة أساسا يف ظركؼ بيئة األعماؿ ادلتغَتة كما ؽليزىا من حالة عدـ التأكد خاصة يف اجملاؿ اإلجتماعي 

السياسي كما يرتبط بو من  كالثقايف كما تعلق بو من تغَت مستمر يف أذكاؽ ادلستهلكُت كذبدد حاجاهتم، اجملاؿ
تحلي بالقدرة كإمتالؾ الكفاءة الالزمة الأيضا  قوانُت أك تشريعات ؽلكن للمنشأة اإلستفادة منها كمن العوامل

لدراسة السوؽ، العمالء، ادلوردين كادلنافسُت يف ظل ما سبلكو من موارد خاصة التكنولوجيا ادلستخدمة اليت تسهل 
 كاجلهد. ار الوقتإختصعملية القياـ بادلهاـ 

 األداء اإلداري بالمنشأة الجزائرية. المطلب الثالث:

بأبعاده الزمنية ادلختلفة منذ اإلستقالؿ إىل يومنا احلاضر حدثا عيشتو كتعايشو ادلنشأة اجلزائرية  يعد التغيَت
عمليات اإلصالح العمومية اإلدارية منها كاإلقتصادية، حيث عمدت الدكلة اجلزائرية من خالذلا إىل قيامها ب

اإلدارم أك ما أصطلح عليو بالتحديث اإلدارم يف زلاكلة منها إلزالة العراقيل يف التنظيم الوظيفي، من خالؿ 
اللجوء إىل إعادة التنظيم، مدل توفر ادلوارد البشرية، األساليب ادلتبعة يف العمل كاليت ربدد كيفية إصلاز األعماؿ 

 .دل تأثَت كتأثر منشآت القطاع العاـ دبحيطهااإلدارية ليتم على إثرىا معرفة م

 ي اإلدارة العمومية بالجزائر.فأسلوب التسيير المتبع أوال: 

الدكلة ما جعلها تطبق نظاـ  ذلياكلشهدت اجلزار منذ اإلستقالؿ عجزا كبَتا يف مجيع ادلنشآت ادلشكلة   
التسيَت ادلركزم ادلوركث من اإلستعمار الفرنسي لتوحيد توجهات الدكلة، كرغم اإلستمرار هبذا األسلوب ادلوركث 

 االستعجايلإال أنو عد أسلوبا غَت فعاؿ يف تسيَت شؤكف الدكلة خاصة فيما تعلق بإصدار القرارات ذات الطابع 
السلطة كإستغالؿ النفوذ، ما ألـز التوجو ضلو البحث عن البديل لتغيَت األكضاع  الذم تالـز مع سوء إستخداـ

التسيَت القائم على مبدأ  اعتمادالسائدة كرلرات التغيَتات احلاصلة على الساحة السياسية كاإلقتصادية، ليتم 
 .الالمركزية للوصوؿ إىل ربقيق التنمية احمللية

 التنظيم اإلداري في الجزائر. - أ

جملموعة التشريعات اليت تصدرىا بإعتمادة على رلموعة من   كفقاقامت اجلزائر بإعتماد مبدأ الالمركزية الشاملة 
فرض رقابة ادلراحل يف زلاكلة للمحافظة على مواردىا كربديد مسؤكليات مواردىا البشرية ادلسؤكلة عن التطبيق مع 

 صطلحكتطور مضلاكؿ عرض ظهور لذا حلل ادلشاكل كالتكيف مع ادلتغَتات كإرساء مفهـو للثقافة اإلدارية،  صارمة
 عرب الدساتَت الصادرة كادلعدلة من طرؼ الدكلة اجلزائرية. الالمركزية
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كأىم ما ميزه ىو تبٍت مبادئ النظاـ اإلشًتاكي  أكؿ دستور بعد إستقالؿ اجلزائر كىو:1963دستور  .1
مهاـ احلزب يف   26يف حُت حددت ادلادة  23ادتو لواحد كذلك يف ماإىل إعتماده على نظاـ احلزب  إضافة

" تتكوف اجلمهورية من 09ادلادة إصلاز مهاـ الثورة كتشجيع تطبيق اإلشًتاكية يف اجلزائر، يف حددت نص 
ىل فكرة الالمركزية  من خالؿ ، لتسَت ىذه ادلادة إكإختصاصها." مداىارلموعات إدارية يتوىل القانوف ربديد 

تقسيم الدكلة إىل ىيئات تابعة للدكلة بتحديد نطاقها اجلغرايف كاألعماؿ ادلكلفة بإصلازىا، كإمتازت ىذه ادلرحلة 
أيضا بتنظيم السلطات بوضع السلطة التنفيذية يف يد رئيس الدكلة يف حُت يسند تنظيم القضاء إىل اجمللس 

 1 .39الدستورم كذلك يف مادتو 
اليت تنص" اإلشًتاكية  10بتجسيد النظاـ اإلشًتاكي يف مادتو   : إىتم ىذا الدستور1976دستور  .2

إختيار الشعب الذم ال رجعة فيو، كما عرب عن كامل السيادة يف ادليثاؽ الوطٍت كىي السبيل الوحيد الكفيل 
ة يف تنظيمها على مبدأ الالمركزية على إعتماد الدكل 35ك 34بإستكماؿ اإلستقالؿ الوطٍت"، كما كتنص ادلوارد 

على أف"  36كسياسة الالمركزية القائمة على توزيع الصالحيات كادلهاـ داخل الدكلة، كما كنصت ادلادة 
 .2اجملموعات اإلقليمية ىي الوالية كالبلدية،..."، كمت تنظيم السلطات التنفيذية، التشريعية، السياسة

الالمركزية كمبدأ أساسي يف تنظيم الدكلة كقد حصر فكرة الالمركزية يف توزيع كلقد مت اإلقرار كاإلعًتاؼ دببدأ 
 3الصالحيات، ادلهاـ كادلسؤكليات كأهنا ال تعدكا أف تكوف رلرد كسائل مادية كبشرية.

مت تنظيم السلطات األساسية) التنفيذية، التشريعية، القضائية( أما ما تعلق بنظاـ : 1989دستور  .3
على" ؽلثل اجملتمع ادلنتخب قاعدة الالمركزية كمكاف مشاركة ادلواطنُت يف تسيَت  16صت ادلادة الالمركزية فقد ن

ليعد اجمللس ادلنتخب ىو اإلطار القانوٍل دلمارسة احلريات العامة كتعبَت الشعب عن إرادتو، ، 4الشؤكف العمومية."
 16.5لًتد كلمة الالمركزية صراحة يف ادلادة 

كىو ما حرصت على تطبيقو " عدـ ربيز اإلدارة يضمنو القانوف."، منو 23ادلادة  نصت: 1996دستور  .4
على" ادلؤسسات الدستورية كأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق يف تطابق العمل التشريعي 162ادلادة من خالؿ نص 

                                                           
1
 Constitution de 1963, Voir le line url : Http://www.alderiedroit.fd.dz, Récupéré le                

2
 Constitution de 1976, Voir le line url : Http://www.alderiedroit.fd.dz, Récupéré le                

، األكؿ ، اجللفة، العدداإلجتماعية واإلقتصاديةاإلنسانية و مجلة أفاق العلوم الدولية للعلوم  ،"مسار الالمركزية اإلدارية يف اجلزائر" حلوؿ عبد القادر، 3
 .286،ص.2016

4
 Constitution de 1989 du 23 février 1191, Voir le line url : Http://www.alderiedroit.fd.dz, Récupéré le 
              

 .287ادلرجع السابق،ص. حلوؿ عبد القادر، 5
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كىو ما يفرض رقابة ، إستخداـ الوسائل ادلادية كاألمواؿ العمومية كتسيَتىا." ظركؼيف ك كالتنفيذم مع الدستور 
 1صارمة على ادلاؿ العاـ.

على أف الدكلة تقـو على مبادئ التنظيم الدؽلقراطي كالفصل بُت  15نص يف مادتو :2002دستور  .5
على" اجلماعات اإلقليمية للدكلة ىي البلدية كالوالية،  16يف حُت نصت ادلادة   السلطات كالعدالة اإلجتماعية،

فقد جعلت اجمللس ادلنتخب قاعدة الالمركزية كمكاف مشاركة  17ة."، أما ادلادة البلدية ىي اجلماعة القاعدي
على نصها" عدـ ربيز اإلدارة يضمنو القانوف" بعد  25ادلواطنُت يف تسيَت الشؤكف العمومية، كحافظت ادلادة 

ال ؽلكن أف تكوف مصدرا  على أف ادلناصب العمومية اليت تشغلها ادلوارد البشرية ادلكلفة هبا 23تأكيدىا يف ادلادة 
  2للثراء أك ربقيق ادلصلحة العامة.

 3، فيما تعلق دبصطلح الالمركزية.2002حافظ على زلتول ادلواد ادلذكورة يف دستور  :2008دستور  .6
 4، فيما تعلق دبصطلح الالمركزية.2008حافظ على زلتول ادلواد ادلذكورة يف دستور  :2016دستور  .7

يف ظل إعتماد مبدأ الالمركزية اإلدارية التضخم يف التوظيف كما يرافقو من سوء يف  ما ؽليز ادلنشأة اجلزائرية  
 5نوعية اخلدمات ادلقدمة، كيعود ذلك لألسباب التالية: 

  .إدارة تتبٌت أىداؼ خارجية عن ادلنشأة يف شكل الصاحل العاـ كتضع نصب أعينها تطبيق القوانُت كاللوائح -
ربقيق األنشطة العمومية سبيل إصلاز األعماؿ يف إطار منافسة منعدمة بفعل القوانُت اليت غيبت ادلنافسة يف  -

 كرسخت اإلحتكارية اليت عملت بدكرىا على إلغاء الضبط عن طريق السوؽ.
ة خضوع اإلدارة العامة للسياسة، حيث زبضع أنشطة اإلدارة العامة للقرارات السياسية كإستعماؿ سَتكر  -

 الربامج إىل ربديد رزنامة من القرارات. 

 

                                                           
1
La Constitution de 1996 du 8 décembre 1996 et modifiée en 2002, Voir le line url : 

Http://www.alderiedroit.fd.dz, Récupéré le               
،نقال عن: 14/04/2002، الصادرة بتاريخ 25ادلتضمن التعديل الدستورم، اجلريد الرمسية عدد  2002أفريل  10ادلؤرخ يف  02/03، قانوف رقم اجلزائر  2

Http://www.joradp.dz (09/00/2012، تاريخ االطالع.)  
-08، ص ص.16/11/2008، الصادرة بتاريخ 63ادلتضمن التعديل الدستورم، اجلريد الرمسية عدد  2008نوفمرب  15ادلؤرخ يف  08/19، قانوف رقم اجلزائر3

10.  
-08، ص ص.07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14ادلتضمن التعديل الدستورم، اجلريد الرمسية عدد  2016مارس  06يف ادلؤرخ  16/01، قانوف رقم اجلزائر 4

09.  
 السادس، العدد كرقلة، ،مجلة الباحث، "نظرية اإلدارة العامة احلديثة كدكرىا يف معاجلة إشكالية إدماج مفهـو األداء يف اخلدمة العمومية"رفاع شريفة،  5

 .106،ص.2008

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 تطور تسيير الموارد البشرية بالجزائر: - ب

على إعتبار أف كلمة تسيَت تربط بالكفاءة كالفعالية كاليت ترتبط بدكرىا بادلوارد البشرية ادلؤىلة كالقادرة على 
ية أعلية بالغة بإصدارىا جلملة من ربمل عبئ ادلسؤكلية إلدارة ادلنشآت العمومية، كمن كألوت لو الدكلة اجلزائر 

 :القوانُت كاألكامر ادلرتبطة بالبحث عن الكفاءات عن طريق اإلستقطاب، كمن ىذه القوانُت

كذلك بعد التخلي عن العمل بالقوانُت الفرنسية يف التوظيف، حيث حدد ىذا األمر  66/133األمر  .1
العمومية، ككذا شركط اإللتحقاؽ بالوظيفة كالتكوين كمعاجلة  ادلبادئ ادلتعلقة دبساكاة اجلزائريُت يف الدخوؿ للوظيفة

 1األجور كغَتىا من األبواب ادلتعلقة بتنظيم مهنة الوظيفة العمومية.
حدد يف الفصل الثاٍل بعنواف حقوؽ ككاجبات العماؿ يف  1971يف نوفمرب  الصادر 71/74األمر رقم  .2

 2منتجا كمسَتا.أف ادلورد البشرم يستطيع أف يكوف  18إىل  08مادتو من 
زلاكلة كضع تصنيف موحد يف عامل الشغل يسرم على مجيع  كأبرز ما جاء يف 85/59المرسوم  .3

 3القطاع اإلقتصادم الذم كاف قابال للتغيَت.إال أف القطاع اإلدارم إمتاز باجلمود مقارنة مع القطاعات 
ادلتعلق بعالقات العمل الفردية ألهنا تدعم عالقات العمل كاحملافظة  ،90/11، والقانون 90/02القانون  .4

كاإلذباه القوانُت تالؤمها  كما ؽليز ىذه ، ، النزاعات اجلماعية يف العمل، شلارسة حق اإلضراب4على ادلناصب
 5اإلشًتاكي.

إىل اإلعتماد على توظيف الكفاءات حيث  ، عمدت اجلزائر من خالؿ ىذا القانوف 06/03األمر رقم  .5
على أف " اإللتحاؽ بالرتبة يكوف بإثبات التأىيل بشهادات أك إجازات أك مستول تكويٍت."،  79نصت ادلادة 

خرغلي اجلامعات كادلعاىد ما لنجد بذلك أف ىذا األمر يعتمد على الكفاءة يف التوظيف، خاصة بعد تزايد عدد 
جعل ضركرة اللجوء إىل كضع إطار يكفل تكافؤ الفرص بُت ادلرشحُت للوظيفة العمومية كذلك من خالؿ 

                                                           
يونيو  07، الصادرة بتاريخ 46يتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية عدد  1966يونيو 02ادلؤرخ يف  66/133اجلزائر، أمر رقم  1

1966. 
، 1971ديسمرب 13، الصادرة بتاريخ 101يتعلق بالتسيَت اإلشًتاكي للمؤسسات، اجلريدة الرمسية عدد  1971نوفمرب 16ادلؤرخ يف  71/74اجلزائر، أمر رقم  2

 .1736ص.
، 13مية، اجلريدة الرمسية عدد يتضمن القانوف األساسي النموذجي لعماؿ ادلؤسسات كاإلدرات العمو  1985مارس  23ادلؤرخ يف  85/59اجلزائر، مرسـو رقم  3

 .333، ص.1985مارس  24الصادرة بتاريخ 
 .562ق، ص.1410شواؿ  01، الصادرة بتاريخ 17اجلريدة الرمسية عدد  يتعلق بعالقات العمل،     مارس    ادلؤرخ يف       اجلزائر، مرسـو رقم  4
، 06اجلريدة الرمسية عدد  بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل كتسويتها كشلارسة حق اإلضراب،يتعلق  1990فرباير  06ادلؤرخ يف  90/02اجلزائر، قانوف   5

  .231ق، ص.1410رجب  11الصادرة بتاريخ 
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كاليت تشرح األساليب ادلتبعة لإللتحاؽ بالوظيفة العمومية كذلك عن  80اإلجراءات اليت تنص عليها ادلادة 
 :1طريق
 ادلسابقة على أساس اإلختبار.   -
 ابقة على أساس الشهادة بالنسبة لبعض أسالؾ ادلوظفُت.ادلس -
 الفحص ادلهٍت. -
التوظيف ادلباشر من بُت ادلرشحُت الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليو يف القوانُت األساسية لدل  -

  مؤسسات التكوين ادلؤىلة. 
كالذم أقر على حصوؿ ادلوظفُت على ركاتبهم بأثر رجعي كىذا يف إطار  07/304المرسوم الرئاسي  .6

، كما حددت التعليمة الوزارية ادلشًتكة ادلؤرخة 2ةزلاكلة ربسُت مداخيل ادلوظفُت بادلقارنة مع القدرات ادلالية للدكل
خ سرياهنا أحكاـ ككيفية حساب الركاتب ككيفيات الدفع كتاري رلاؿ تطبيق ككيفية تطبيق، 2008فيفرم  23يف 

 07/304.3ادلرسـو 
مت مراجعة األنظمة التعويضية للموظفُت يف إطار برامج تسعى إىل موائمة العالكات  2010سنة  .7

 كالتعويضات اليت يتم إنشاءىا دلختلف أسالؾ ادلوظفُت.

ا بالشهادات، كادلتتبع دلسار التوظيف يف اجلزائر يالحظ أهنا أخذت حيزا زمنيا طويال نسبيا يتم التقيد فيه
ادلعارؼ األكادؽلية كالعامة كاإلختبارات اليت غالبا ما تكوف كتابية أك عبارة عن مقابالت كاألسئلة ادلطركحة ال 

كلكن نظريا  ، كادلالحظ أف نظاـ التوظيف يف ادلنشأة اجلزائرية يعتمد على الكفاءة 4تكوف مرتبطة بالواقع العملي
تغليب ادلنفعة اخلاصة على ادلنفعة العامة من ، إىل الوساطة كإستغالؿ النفوذ باللجوء عملية التوظيف يعكسالواقع 

 جهة كسيادة التسيب كاإلعلاؿ كعدـ الكفاءة يف شلارسة األعماؿ اإلدارية من جهة أخرل.

 

                                                           
 16، الصادرة بتاريخ 46ادلتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية، اجلريد الرمسية عدد  2006يوليو  15ادلؤرخ يف  06/03 اجلزائر، أمر رقم  1

 .09، ص.2016يوليو
، الصادرة 61د الرمسية عدد ػلدد الشبكة اإلستداللية دلرتبات ادلوظفُت كنظاـ دفع ركاتبهم ، اجلري 2007سبتمرب 29ادلؤرخ يف  07/304اجلزائر، مرسـو رئاسي 2

 .13-9، ص ص.30/09/2007بتاريخ 
كزارة ادلالية، ادلدرية العامة للوظيفة ، 07/304ادلتضمن التدابَت اإلنتقالية لتطبيق أحكاـ ادلرسـو رقم  2008فيفرم  23تعليمة كزارية مشًتكة مؤرخة يف اجلزائر،  3

  .112.ص، 2008العمومية،
العدد ،03جامعة اجلزائر، مجلة المؤسسة، "دراسة شلارسات دكلية-ضلو اإلختبار القائم على أساس الكفاءات للتوظيف يف الوظيف العموميالتوجو " بوطويل رقية، 4

 .162ص.، 2014الرابع، 
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 البيروقراطية في الجزائر. ثانيا:

القواعد، ربديد لوائح العمل، ربديد السلطة الكبَتة احلجم لضبط النظاـ، كضع ادلنشآت بهتتم البَتكقراطية  
إهنجت اجلزائر النظاـ  ،كادلسؤكلية كقنوات اإلتصاؿ الرئيسية لغرض إنشاء ىيئة إدارية متخصصة يف تسيَت األعماؿ

 ضركريا على اإلدارة اجلزائرية اإلنفاؽ يف زلاكلة لذا كافإنتهاج الصناعات الثقيلة  ضلو سياسة اإذباىإثر البَتكقراطي 
  .لتحقيق النتائج ادلرجوة بكفاءة كربقيق التنمية اإلقتصادية

  .تعريف البيروقراطية - أ

تعٍت حكم  "Cracy"كتعٍت ادلكتب ك "Bureau" مكونة من مقطعُت علا "Bureaucracyالبَتكقراطية" 
ادلكتب، كقد أستخدـ ىذا ادلصطلح يف العلـو اإلجتماعية كالعلـو السياسية يشَت إىل تطبيق القوانُت بالقوة يف 

أم التمسك حبرفية القواعد كالتعليمات كاإلجراءات كتوزيع ادلسؤكليات يتميز دبستويات ىرمية عديدة، ، اجملتمعات
                  الفرنسي يف مؤلفات اإلقتصاد 1745سنة  الفرنسيةالبَتكقراطية إىل الثقافة  حيث تعود جذكر

"Vincent de Gournay" كؽلكن إدراج ، 1كىو من نظر إىل ادلكاتب العامة بإعتبارىا األداة العامة للحكومة
 2مسات التنظيم البَتكقراطي يف العناصر التالية:

 كىي تشمل: العالقات الداخلية للجهاز البيروقراطي: .1
شلارسة األعماؿ اإلدارية بواسطة سلتصُت ؽللكوف مؤىالت زلددة تكوف الوظيفة العامة مهنة تتطلب معرفة   -

متخصصة تتميز من جهة بثبات الوظيفة كخصائصها القانونية كفق احلقوؽ كالواجبات كادلكافئات ككذا العقوبات 
 ا لإلجراءات القانونية.كمن جهة أخرل صلد التخصيص كالتأىيل عن طريق إختيار ادلوظفُت كفق

التسلسل اذلرمي كذلك يف أف يسود العالقات الداخلية نظاـ تسلسلي ىرمي تكوف عملية التسلسل اذلرمي  -
 عمودم من األعلى إىل األسفل.

الوحدة اإلدارية كمركزية إزباذ القرار كذلك بإعتبار أف مجيع األجهزة اإلدارية البَتكقراطية قائمة على اإلذباه  -
 ادلركزم يف فرض األكامر كالقوانُت. العمودم

                                                           
 04-01ادلملكة العربية السعودية، عبد اهلل الوقداٍل، البَتكقراطية كإدارة ادلعرفة، كرقة عمل مقدمة للمؤسبر الدكيل للتنمية اإلدارية، قاعة ادللك فيصل للمؤسبرات، 1

 . 04،ص.2009نوفمرب 
 العدد اجللفة، ، جامعةواإلقتصادية أفاق العلوم اإلنسانية واإلجتماعية مجلة دولية  ،"مكانة النموذج البَتكقراطي يف ظل اإلدارة اإللكًتكنية"السعيد كليوات، 2

 .216-215ص ص.،2016األكؿ، 
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تتميز عالقة اجلهاز اإلدارم مع ادلواطنُت بالتحفظ كذلك بًتؾ مسافة  :عالقة الجهاز اإلداري بالمواطنين .2
 فاصلة بُت اجلهاز اإلدارم كادلواطنُت دلنع أم تدخل يف سَت الوظيفة مع ضركرة تبٍت السرية كالغموض.

 ائري.مشكالت الجهاز البيروقراطي الجز  - ب

ساىم العنصراف ادلتعلقاف بادلركزية الشديدة كغياب الرقابة الفعالة يف اإلدارة اجلزائرية عرب مراحل اإلصالح 
تفاقم ادلشاكل اإلدارية كعدـ كفاءة أجهزهتا يف تسيَت شؤكف القطاعات العامة خاصة القطاعات اليت  يفاإلدارم 

عاٌل النظاـ اإلدارم يف  ُت أىم ادلشاكل صلد البَتكقراطية، حيثتتعامل فيها اإلدارة مع مجهور ادلواطنُت، كمن ب
 1:اجلزائر من عدة مشاكل نذكر منها

ضعف التكامل كاإلنسجاـ الزمٍت بُت برامج التنمية اإلقتصادية كبرامج التنمية اإلدارية لإلىتماـ بربامج  -
 ما أدل إىل إتساع الفجوة بُت كال الربنارلُت.اإلظلاء كإغفاؿ دكر التنظيم اإلدارم الذم يتماشى مع برامج اإلظلاء 

غياب النظرة التكاملية لربامج التنمية اإلدارية لدل عدد كبَت من القيادات اإلدارية الذم أدل إىل بركز   -
الظواىر السلبية) ادلركزية، سوء التخطيط، نقص الكفاءات الفنية كاإلدارية، إطلفاض الوالء الوظيفي، إضفاء طابع 

 لى األعماؿ اإلدارية كلو كانت بسيطة(.السرية ع
إسناد ادلراكز القيادة يف اجلهاز اإلدارم لعناصر ال تتمتع بالكفاءة مع بركز ظاىرة احملسوبية، ما أدل إىل  -

 ظهور مشاكل أساسية ناذبة عن ضعف ىذه العناصر على قيادة اجلهاز اإلدارم.
دارية كالركوف إىل إصدار التوجيهات كاألكامر دكف شيوع النزعة التسلطية لدل عدد كبَت من القيادات اإل  -

 بذؿ جهد لتطوير العمليات اإلنتاجية كاإلرتقاء جبودة السلع كاخلدمات.
تفشي بعض النزاعات كادلمارسات اخلاطئة يف اجلهاز اإلدارم الذم إرتبط بقضايا التعيُت كادلسؤكلية اإلدارية  -

 كالشخصية كسيادة النظر الغَت موضوعية لعالقات العمل.كتقييم األداء كالًتقية كاحلوافز ادلعنوية 
الركتُت كشيوع أسلوب الواسطة يف إصلاز بعض معامالت اجلهاز اإلدارم ما أدل إىل إطلفاض يف اإلنتاجية  -

 كالتأثَت على اجلمهور ادلستفيد كعلى عالقاتو مع أجهزة الدكلة ادلختلفة.
اإلدارية اليت ينظر إليها على أهنا مواقع شلتازة لغرض الكسب تفشي ظاىرة الفساد كالرشوة يف بعض ادلراكز  -

 كالثراء الغَت مشركع على حساب الدكلة.

                                                           
 :نقال عن، 2012اإلدارة العامة باجلزائر، األكادؽلية العربية ادلفتوحة بالدظلارؾ، 1

Http://www.fa-organisation-gestion.blogspot.com/2012/11/blog-post-25htm،22/03/2015اإلطالع: تاريخ. 

http://www.fa-organisation-gestion.blogspot.com/2012/11/blog-post-25htm،تاريخ
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ادلنتفعُت  كادلسؤكلُتالبط يف مواكبة التغيَتات اإلدارية احلديثة ككجود مقاكمة للتغيَت لدل القيادات اإلدارية  -
 ت األداء كربقيق األىداؼ.من بعض األجهزة اإلدارية ما أدل إىل تدٍل ملحوظ يف مستويا

تعدد التشريعات كاللوائح التنظيمية كأحيانا تعارضها مع بعضها البعض كصدكر الكثَت منها بشكل سريع  -
دكف خضوعها للدراسة كلد صعوبات عملية عند تطبيقها أك اللجوء إىل اإلستثناء نتيجة لوجود اخللل يف بعض 

 منها.

لتغَتات اذلائلة للتكنولوجيا كزيادة الوعي كالثقافة اإلدارية بالتوجو ضلو لًتتبط البَتكقراطية احلديثة يف ظل ا
الذم يعٍت السيطرة من خالؿ ادلعرفة بالًتكيز على ادلورد البشرم )اخلربة كادلعارؼ  ،النموذج البَتكقراطي العقالٍل

ناءا على ادلكانة اإلجتماعية ادلكتسبة( لضماف التخلي عن األسلوب اإلدارم القدَل القائم على احلق يف اإلدارة ب
 ادلوركثة يف زلاكلة للنهوض بالتنمية اإلدارية.

 المعرفة. اقتصادالمطلب الرابع: التطورات الحاصلة باإلدارة الجزائرية في ظل 

تنفيذ األكامر كالتعليمات الصادرة إىل إدارة  نتقاذلا من إدارة قائمة علىبإاإلدارة بالعديد من ادلراحل مرت  
إىل إدارة قائمة على مشاركة مجيع ادلوارد البشرية يف تسيَت ادلواضيع ذات األعلية  ، كمنواخلربة يف التسيَتقائمة على 

 ادلنشأة لعمليات التغيَتات اليت تقـو هبا القول ادلعارضةلسواء كىو ما يقلل من للمنشأة كادلوارد البشرية على حد ا
من عرب دكرة حياهتا، يف حُت ساعلت اإلدارة باإلعتماد على ادلعرفة يف بناء رلتمع معريف داخل ادلنشأة كخارجها 

اإلستثمار يف رأس ادلاؿ البشرم إلمتالؾ الكفاءات اإلبداعية كادلهارات الالزمة إلستمرار خالؿ تكبد تكاليف 
ات التنافس ادلعريف اليت سبكن ادلنشأة من إمتالؾ مزايا تنافسية ككسب مس ،النشاط كاحملافظة على احلصة السوقية

قبل غَتىا من ادلنشآت، كقد تبنت اجلزائر من خالؿ مجلة اإلصالحات اإلدارية اليت قامت هبا الوصوؿ إىل إدارة 
ـ ، حيث شهدت كل مرحلة من مراحل اإلصالح اإلدارم تقدما يتماشى كنوع النظاالكفاءاتفعالة قائمة على 

فمن اإلعتماد على الكم يف التوظيف إىل اإلعتماد على الكفاءات  تلك ادلرحلةادلعتمد يف  اإلقتصادم السائد 
 كالقدرات اإلبداعية يف التسيَت  إال أف كلهما رسخ أسلوب البَتكقراطية

 المعرفة. اقتصادالتطور اإلداري في ظل  أوال:

األنظمة اإلقتصادية ادلتبعة يف الدكؿ من تغيَت طرؽ كأساليب التسيَت ادلدرجة يف النظاـ اإلدارم بعدما  ساعلت 
كانت رلرد كسيلة لتنفيذ ما مت زبطيطو مسبقا من أىداؼ ربت رقابة ىيئة زلددة، لتلي ىذه ادلرحلة العديد من 
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الباحثُت لتشعب ادلواضيع ادلتعلقة هبذا اجملاؿ، كمن التغَتات اليت جعلت من اجملاؿ اإلدارم مركز إىتماـ العديد من 
 مث التطورات اليت مرت هبا اإلدارة ثالث مراحل أساسية كفقا دلا يربزه الشكل التايل.

 (:التطور النوعي لإلدارة32شكل رقم)
 
 

 

 

 

 
 .24، ص.2005العدد السابع،  ،، جامعة زلمد خيضر بسكرةمجلة العلوم اإلنسانية، "التغيَت يف ادلؤسسة كدكر الكفاءات"رحيم حسُت،  المصدر:   
 

 نالحظ مركرىا بثالث مراحل أساسية كىي:التطور النوعي لإلدارة، ادلتضمن (32من الشكل رقم)
: أين يكوف للمورد البشرم خربة عن طريف التعلم كالتكوين اليت يكتسبها دبركر بالخبرةمرحلة اإلدارة  -

الزمن، كىو ما غلعل ادلورد البشرم صاحب اخلربة يتقلد منتصب إدارة عليا، كيعتد برأيو حلل ادلشاكل كربديد 
كصانعا للتكيف مع تغَتات البيئة التوجهات اإلسًتاذبية للمنشأة كإزباذ القرارات، ما غلعل منو قائدا للتغيَت 

 ادلفركضة على ادلستول اخلارجي كالداخلي.
بناء  ادلوارد البشرية عرب سلتلف مستوياهتا اإلدارية يف : تعمل على إشراؾ كافةمرحلة اإلدارة بالمشاركة -

ادلتعلقة زباذ القرارات كربديد البدائل ادلتاحة كاليت تسمح بإ ربديد مناصب السلطة كادلسؤكلية، التوجو اإلسًتاذبي،
، أك ادلشاركة يف كضع معايَت لتقييم األداء ، ما يسمح بطرح األفكار كتشاركها كتطوير األفكار حبل ادلشاكل

لتساىم اإلدارة بادلشاركة من الوصوؿ إىل  ،اإلبداعية لتنفيذ يف الواقع بعد دراسة التكاليف كالعائد ادلتأيت منها
ئد التغيَت يف ىذه ادلرحلة يركز على مدل إستجابة ادلوارد البشرية كربديد الكفاءات من سبكُت العاملُت، ما غلعل قا

 جهة كبناء ثقافة التغيَت يف ادلنشأة من جهة ثانية.  
تسعى ىذه ادلرحلة من اإلدارة من الوصوؿ إىل بناء منظمة متعلمة، حيث تعمل   :مرحلة اإلدارة بالمعارف -

ارات الفردية كاجلماعية كإدراؾ حاجات ادلوارد البشرية لتوجيها ضلو خلق أفكار إبداعية تطوير مهقيادة التغيَت على 
 تغَتات بيئة األعماؿ ادلتسارعة.للمنشأة يف ظل خلق مزايا تنافسية  ككضع اخلطط ادلناسبة لتنفيذىا للمساعلة يف 

 مرحلة اإلدارة بالخبرة

 مرحلة اإلدارة بالمشاركة

 مرحلة اإلدارة بالمعارف

التطو 
 ر

 الزمن
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 ثانيا: تطور عملية التغيير في اإلدارة الجزائرية .

تسعى اجلزائر من خالؿ تشيد البٌت التحتية خاصة يف رلاؿ تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ إىل تقدَل خدمات 
يف زلاكلة منها التقليل من ادلظاىر السلبية أفضل للمجتمع دبختلف شرائحة يف ادلؤسسات العامة أك اخلاصة 

إضافة إىل التدابَت  ،واطنُت كتسهيل عمل اإلدارةتصاؿ كاإلعالـ من أجل توجيو ادلاإلتوفَت كسائل كمنو للبَتكقراطية 
من تقليص عدد الوثائق ادلكونة للملفات اإلدارية كجعلها مقتصرة على الوثائق الضركرية اليت تتخذىا من أجل 

 فقط 

 مراحل اإلصالح اإلداري بالجزائر. - أ

كقتنا الراىن تزامنا مع األنظمة إىل  جلأت اجلزائر إىل عمليات اإلصالح اإلدارم منذ تأسيسها للحكومة ادلؤقتة
بالعديد من احملطات يف زلاكلة منها دلواكبة مجيع التغيَتات احلاصلة عادليا باللجوء اإلقتصادية كتوجهاهتا السياسية 

يف تسيَت منشاهتا العمومية اإلدارية كمنشاهتا العمومية اإلقتصادية  إىل التغيَت يف األنظمة كاإلجراءات اإلدارية ادلتبعة
ى كنقف من خالؿ اجلدكؿ ادلوايل علمن جهة، مع العمل أيضا على ربسُت ظركؼ العمل كتكوين ادلوارد البشرية، 

 .رلموع اإلصالحات اليت قامت هبا

 (: تطور مسار اإلصالح اإلداري بالجزائر.03جدول رقم)
 اإلصالح مشاريع السنة
 مديرية عامة للتنظيم كاإلصالح اإلدارم كىذا يف إطار تنظيم ادلركزية لوزارة الداخلية. إنشاء 1966
 مت إضافة العالقات العامة إىل ادلديرية العامة للتنظيم كاإلصالح اإلدارم. 1968
رم كاليت إعادة تنظيم كزارة الداخلية ليتم على إثرىا إنشاء مدرية عامة للتكوين كالتعاكف كاإلصالح اإلدا 1976

 تضم)مدرية خاصة بالتنظيم، اذلياكل اإلدارية كالبحث اإلدارم(.
أنشئت كتابة الدكلة ادلكلفة بالوظيف العمومي كاإلصالح اإلدارم كمن مهامها ربضَت الشركط العامة  1982

 اإلجراءات كتبسيط ادلهاـ اإلدارية. عقلنوللتسيَت ككذلك طرؽ 
كمن كظائفها ربسُت الشركط  لإلصالح اإلدارم لدل كتابة الدكلة للوظيف العموميإنشاء اللجنة الوطنية   1983

اذلياكل كادلناىج كتبسيط اإلجراءات اإلدارية كربسُت شركط عمل  عقلنوالعامة للتنظيم كتسيَت مصاحل الدكلة، 
 ادلوظفُت.

وظيف العمومي كمن مهامها تأسيس زلافظة اإلصالح كالتجديد اإلدارم اليت حلت زلل كتابة الدكلة لل 1984
تقريب اإلدارة من ادلتعامل، تكييف اذلياكل اإلدارية يف مواجهة ربديات التنمية، كما تساىم يف دراسة كإقًتاح  
كل السبل اليت تساىم يف ربسُت التنظيم كسَت ادلصاحل يف ادلنظمات العمومية كإقًتاح اإلجراءات اليت من شأهنا 

 .تقريب اإلدارة من ادلتعاملُت
 كالذم يتضمن تنظيم العالقة بُت اإلدارة كادلواطن. 88-131صدكر ادلرسـو رقم  1988
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 تعيُت كزير منتدب لدل كزير الداخلية مكلف باجلماعات احمللية كاإلصالح اإلدارم. 1994
 طرح مشركع القانوف األساسي للوظيفة العمومية. 1999
الذم يتوىل مهاـ إعادة النظر يف أظلاط  372دلرسـو الرئاسي رقم إنشاء جلنة إصالح ىياكل الدكلة دبوجب ا 2000

 إصالح ىياكل الدكلة كإقًتاح حلوؿ ناجحة للمنظومة اإلدارية كالقانونية.
إنشاء ادلدرية العامة لإلصالح اإلدارم كاليت تعترب دبثابة جهاز دائم لقيادة خطط اإلصالح اإلدارم يف   مت 2003

 كل ادلستويات ككل القطاعات
 مت إنشاء اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو 2006
مجلة ، "كًتكنية كدكرىا يف ربسُت خدمة ادلواطنُتلاإلدارة اإلعصرنة اإلدارة العمومية يف اجلزائر من خالؿ تطبيق "فرطاس فتيحة،  :المصدر

 .311-310، ص ص.2016 (،02جمللد)ا15العدد  جامعة مخيس مليانة اجلزائر، ،اإلقتصاد الجديد
 
 عصرنه اإلدارة في الجزائر. - ب

          العامة لالستثماراتتقـو اجلزائر يف ظل مواصلة اإلصالح اإلدارم بإدراجها ضمن ادلخطط اخلماسي 
( الذم سعى إىل عصرنة كتطوير اإلدارة لتقدَل خدمة أفضل للمواطنُت، كمن أىم السمات 2010-2014)

 1األساسية اليت سبيز اإلدارة يف القرف الواحد كالعشرين ما يلي:

 القتناصبشكل موضوعي  إدارؾ أعلية البيئة اخلارجية كقبوؿ التغيَتات كحقيقة طبيعية غلب التكيف معها -
 فرص كربقيق األىداؼ ادلسطرة.ال

بأعلية السوؽ الذم يشَت إىل الطلب ادلتوقع يف مجيع أسواؽ العامل اليت ؽلكن أف تتعامل فيها  االعًتاؼ -
ادلنشأة حيث يضم السوؽ الطلب احلايل كعوامل صنع كتطوير الطلب يف ادلستقبل، كما يضم ادلنافسُت كادلوردين 

 كضبط السوؽ كمعامالت ادلنشآت ادلختلفة.كأجهزة الدكلة القائمة على تنظيم 
كإستغالؿ الوقت  الديناميكيةالتحرر من مفاىيم اإلدارة يف إطار منطق السكوف كالًتاكم كالتحوؿ إىل  -

بإدارتو بأكفأ طريقة مع إرساء كتعميق تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة كمنو الًتكيز على الكفاءة كالفعالية على حد 
 السواء.
تقنيات اإلتصاؿ كادلعلومات يف سلتلف أعماؿ ادلنشأة للتحرر من قيود ادلكاف كالزماف كمباشرة إدماج  -

 العمليات من كل مكاف كيف أم كقت، كالبحث عن أفضل التقنيات اليت تساعد ادلنشأة على ربقيق أىدافها.

                                                           
التغيَت يف منظمات األعماؿ ضركرة حتمية دلواجهة ادلتغَتات العادلية، ادللتقى الدكيل حوؿ اإلبداع كالتغيَت التنظيمي يف  سللويف عبد السالـ كشريفي مسعودة،1

 .09، ص.2011مام  18/19، جامعة البليدة، يومي -دراسة كربليل كذبارب دكلية -ادلنظمات احلديثة
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اية الفائقة بادلورد البشرم الًتكيز على األنشطة كالعمليات ادلعرفية اليت تنتج قيمة مضافة بالعمل على العن -
 كفهم زلددات السلوؾ التنظيمي كالسعي إىل تكوين التنظيم العايل األداء.

تبٍت إسًتاذبية تنافسية ىجومية كحشد سلتلف الطاقات كادلوارد بشكل متكامل كمتناسق من أجل ربقيق  -
املة للسعي إىل تعظيم اإلستفادة من التميز، من خالؿ اإلىتماـ بتنمية العمل اجلماعي كإستثمار فرؽ العمل ادلتك

 رأس ادلاؿ الفكرم ادلتاح.
توجو الفكر اإلدارم ادلعاصر دلعاجلة ادلشاكل اإلدارية من منظور كلي كيظهر ذلك يف ادلفاىيم اإلدارية   -

 كاحلوكمة كالتقوَل الشامل.
على  موعات قادرةاإلعتماد على تداكؿ ادلناصب اإلدارية خللق ىيكل من ادلوارد البشرية مقسم إىل رل -

 القيادة كاإلبداع كيتحملوف مسؤكلية أعماذلم.

كيف ىذا اإلطار عملت اجلزائر على عصرنة مناىج العمل كتعميم إستخداـ اإلعالـ اآليل كشبكة اإلعالـ 
 اتفاقياتالداخلي كتشجيع التكوين ادلتخصص ادلعتمدة من طرؼ ادلدرسة الوطنية لإلدارة إضافة إىل عقدىا 

دلعهد ادلتخصص يف التسيَت كالتخطيط لتكوين موظفي اإلدارة احمللية، مع جامعة التكوين ادلتواصل لتكوين شراكة)ا
رؤساء البلديات(، كمنو تثمُت قيمة ادلوارد البشرية، كالعمل على مراجعة القوانُت اخلاصة بأعواف كزارة الداخلية 

 1لية لتطوير كتعزيز الشفافية يف ادلرافق العمومية.كاجلماعات احمللية كربسُت الطاقة ادلالية للجماعات احمل

كقد قامت بإدراج مشركع اجلزائر اإللكًتكنية الذم أعدتو كزارة الربيد كتكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ بداية سنة 
، يف إطار تشاكرات مشلت مؤسسات كإدرات عمومية إضافة إىل متعاملُت إقتصاديُت عموميُت كخواص،  2009

امعات كمراكز البحث كاجلمعيات ادلهنية الناشطة يف رلاؿ العلـو كتكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ، كما مشلت اجل
كيهدؼ ادلشركع إىل تشييد رلتمع ادلعلومات كاإلقتصاد الرقمي من خالؿ إستخداـ التكنولوجيات احلديثة يف كافة 

ت أفضل، كيعتمد مشركع اجلزائر القطاعات كىو ما يسهم يف عصرنة اإلدارة العمومية كغلعلها تقدـ خدما
     أعلا اإلسراع يف إستخداـ التكنولوجيا، تطوير الكفاءات البشرية، تدعيم ثالثية لعل زلور 13اإللكًتكنية على 

) البحث، كالتطوير كاإلبتكار( كغَتىا من احملاكر كالغرض منها ىو رفع العوائق البَتكقراطية كتقليص الفجوة       
 2كادلواطن.بُت اإلدارة 

                                                           
جامعة مخيس  ،مجلة اإلقتصاد الجديد، "كًتكنية كدكرىا يف ربسُت خدمة ادلواطنُتلعصرنة اإلدارة العمومية يف اجلزائر من خالؿ تطبيق اإلدارة اإل"فرطاس فتيحة، 1

 .311-310، ص ص.2016 (،02جمللد)ا15العدد  مليانة اجلزائر،
 .316ادلرجع السابق ،ص. نفس2
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كقد ساىم إقتصاد ادلعرفة يف القضاء على األساليب التقليدية يف اإلدارة من خالؿ اإلعتماد على تكنولوجيا 
بادلركنة  توقيت ادلناسب إلزباذ القراراتادلعلومات كاإلتصاؿ اليت تسهل من عملية تدفق ادلعلومات بالسرعة كال

ية كضغوطات البيئة اخلارجية، مع ضركرة اإلعتماد على الكفاءات تطلبها متغَتات البيئة الداخلتادلطلوبة اليت 
البشرية ادلبدعة كادلؤىلة اليت سبلك القدرة على التكيف مع التطورات ادلتسارعة كإستخدمها بطريقة فضلى سبكن 

 ادلنشأة من ضماف سَت أعماذلا.
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 سيرورة تطور المنشأة الجزائرية تاريخيا. استقراءالمبحث الثاني: 

اإلدارية كاإلقتصادية يف اجلزائر من نظاـ تسيَتم إىل نظاـ تسيَتم أخر يف منشآت القطاع العاـ شكل إنتقاؿ 
أزمنة متتالية العديد من ادلشاكل كالتضخم، عجز ادليزانية، البطالة، غلق ادلنشآت، حيث شدت مرحلة الستينيات 

يع قطاعاهتا نظرا لألكضاع اليت خلفها ادلستعمر، إال أف ىذا النظاـ مل يعمر طويال بسبب ىجرة تسيَت ذايت جلم
الكفاءات الفرنسية كقلة اخلربة لدل ادلوارد البشرية اجلزائرية، لتمتاز مرحلة السبعينيات دبرحلة التسيَت اإلشًتاكي 

البطالة، أما مرحلة الثمانينيات فكانت مرحلة  كاإلستقرار اإلجتماعي لًتكيزىا على الصناعات ادلصنعة كإمتصاص
إنتقالية شهدت تغَتات جذرية يف طرؽ تسيَت اجلزائر دلنشأهتا يف سلتلف القطاعات التابعة ذلا إال أف تكلفة 
التغيَتات اجلذرية أغرقت اجلزائر يف ادلديونية اخلارجية كما نتج عنها من إستعمار غَت مباشر للجزائر مرة أخرل نظرا 

تكاليف الباىظة اليت إرتبطت بالتغيَتات اجلذرية هبده ربقيق التنمية، لتعد مرحل التسعينيات مرحلة التحوؿ ضلو لل
إقتصاد السوؽ بتوجيو الدكلة ضلو إنشاء قانوف النقد كالقرض، رفع الدعم على السلع كتقليص الدعم على بعضها 

 األخر.

اريخ ادلنشآت اجلزائرية اليت شهدت بقاء بعض ادلنشآت كتعد مرحلة الثمانينات ىي ادلرحلة احلامسة يف ت
اإلقتصادية كزكاؿ بعضها كإعادة ىيكلة بعضها األخر، نظرا للظركؼ اليت مرت هبا كاليت فرضت عليها إعتماد 
تطبيق توجهات كتشريعات الدكلة من سياسة اخلوصصة، إستقاللية ادلؤسسات، يف زلاكلة ذلا الدخوؿ ضلو مواجهة 

 اخلارجية كربقيق الفعالية زلليا.   ادلنافسة 

 واقع وأفاق الفترة. المطلب األول: المنشأة الجزائرية في مرحلة التخطيط:

الثقافية، اإلقتصادية كاإلجتماعية ألف كل  على مجيع ادلستويات عجزا كركوداشهدت الفًتة بعد اإلستقالؿ 
اإلىتمامات كانت منصبة ضلو بناء السيادة الوطنية ما جعل النظاـ اإلقتصادم ادلؤسسايت ادلبٍت على التسيَت الذايت 

زلاكلة بناء إقتصاد كطٍت  للمنشأة يعاٍل العديد من العراقيل يف ظل غياب الكفاءات، لتتجو اجلزائر فيما بعد إىل
بإتباع منهج الصناعات الثقيلة كالثاٍل زلاكلة إمتصاص البطالة لتحقق  فُت سبثل األكؿ يف ربقيق التنمية الوطنيةذلد

ذلك بتبٍت النظاـ اإلشًتاكي، إال أف التغَتات العادلية كما نتج عن العودلة جعلت النظاـ اإلشًتاكي اخليار الغَت 
كإرتفاع كبَت يف  ب ادلنشأة اإلقتصادية العمومية اإلشًتاكيةللعجز الكبَت الذم صاح مناسب يف بناء اإلقتصاد

اجلزائر يف ظل نتائج أزمة ادلنشأة اإلشًتاكية إىل ادلبادرة باإلصالحات  تجوالبطالة بسبب تسريح العماؿ، لتنسب 
 حملاكلة ربسُت أداء ادلنشأة اإلقتصادية العمومية باجلزائر.
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 زائرية.أوال:مرحلة التسيير الذاتي للمنشأة الج

ذلك يف زلدكدية ادلوارد ادلالية  انعكسكرثت اجلزائر بعد اإلستقالؿ كضع إقتصادم كإجتماعي غَت متوازف 
كإرتفاع معدالت البطالة، ما جعل اجلزائر تعمل على زلاكلة تغطية العجز يف ادلنشآت القاعدية كزلاكلة سد 

جلزائرية إىل إبراـ بركتكوؿ إتفاؽ مع احلكومة الفرنسية احلاجيات اإلجتماعية للسكاف، لذا عمدت احلكومة ادلؤقتة ا
كخطوة أكىل لتفادم حدكث فراغ قانوٍل يف إنتظار تشكيل ىياكل جديدة ليتم ادلصادقة   1962أكت  28بتاريخ 

، لتذكر اجلزائر من خالؿ قوانينها مصطلح التسيَت .19621ديسمرب  31ادلؤرخ يف  62/157على القانوف رقم 
يف  1964كادلتعلق بقانوف ادلالية لسنة  1964ديسمرب  31ادلؤرخ يف  64/361عاهتا فنجد القانوف الذايت لقطا

ك..."، كما  كارباداهتا" ...، غلب على رلموع ادلؤسسات كادلكاتب كادلقاكالت ادلسَتة ذاتيا كالتعاكنيات 23مادتو
يف ادلواد  1966ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  1965ديسمرب  31ادلؤرخ يف  65/320األمر  كرد يف

  2على التوايل مصلح التسيَت الذايت للمنشآت الصناعية كالتجارية كالصناعة التقليدية أك ادلصرفية. 13،14،15

 أسباب اللجوء إلى تسيير المنشأة ذاتيا: - أ

خراب شبو تاـ جلميع البٌت التحتية للدكلة فلقد سبيزت ىذه الفًتة  بعد اإلستقالؿ كجدت اجلزائر نفسها يف
 3إقتصاديا دبا يلي:

غياب الصناعات األساسية مع كجود بعض الصناعات التحويلية ادلتمركزة حوؿ ادلواٍل الرئيسية باجلزائر،  -
ككجود قطاع زراعي تقليدم يشمل األراضي األقل خصوبة يف حُت األراضي اخلصبة يف اجلزائر كانت ملكا 

من  %80موجهة أساسا إىل تلبية طلب ادلستعمر)  ةكمنجميللمعمرين، حيث سبيز اإلنتاج دبواد زراعية أكلية 
 من ادلنتجات ادلنجمية.( %20الصادرات ذات مصدر كراعي ك

كم من السكك احلديدية 4300كم طرؽ معبدة ك10000اذلياكل القاعدة حيث تركت فرنسا حوايل  -
 وطن.كم من اخلطوط الكهربائية كاليت تتمركز كلها يف مشاؿ ال  600مطار كشبكة كهرباء، ك20ك

إرتفاع معدالت البطالة كنسبة األمية كىجرة ادلهارات حوايل ما يقرب مليوف إطارا تقنيا أكركبيا ما ترؾ فراغا   -
 كبَتا يف اإلطارات كالعماؿ احملًتفُت ما عطل سَت اإلقتصاد كاإلدارة.

                                                           
 : نقال عن 18ص. 2017،،اجلزائر كزارة ادلالية مخسوف سنة من اإلصلازكزارة ادلالية،  1
.ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf-www.mf.gov.dz/article_pdf/upl : Http// ،(.25/12/2017اإلطالع ) تاريخ 

، دار الغرب للنشر كالتوزيع ، سلرب القانوف -1985-1963اجلزء األكؿ  -2007إىل 1963مزغراٍل بومدين، اجملموعة الكاملة لنصوص قوانُت ادلالية من سنة  2
 .112-46ص ص. اإلحتماعي جلامعة كىراف،

 .11سابق، ص.المرجع ، كزارة ادلالية مخسوف سنة من اإلصلازكزارة ادلالية،  3

http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf،تاريخ
http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf،تاريخ
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الكربل إذ  نئادلواكجود قطاع مصريف مكوف من فركع لبنوؾ أجنبية متمركزة أساسا يف مشاؿ البالد كخاصة  -
مليوف فرنك كىو ما أثر على اإلستثمار كاإلدخار خالؿ  750إىل ربويل  1962أدل مغادرة ادلعمرين سنة 

 األربع سنوات من اإلستقالؿ .
تستعمل من  جبائيوكمداخيل  مليار دج 11.7مليار دكالر كمداخيل خارجية ك 13قدرت ادلوارد حبوايل  -

 مليار كمصاريف ميزانية. 12.1ك كوارداتمليار   8.2أجل تغطية 
 1كانت على النحو التايل:  التنظيم البشري للمنشأة المسيرة ذاتيا: - ب
 توظيف األعداد اذلائلة من اليد العاملة لتغطية العجز دكف اإلىتماـ بالنوعية) الكفاءة(. -
رللس عمايل دلدة ثالث سنوات يف مجيع ادلنشآت العمومية على أف تكوف منتخبة من طرؼ اجلمعية  إقامة -

 العامة.
 إقامة جلنة التسيَت اليت خولت ذلا القياـ باألعماؿ اإلدارية كتنظيم الصفقات العمومية. -
 جمللس البلدم.إقامة رللس مدرية)كزارة كصية( على القطاع الذم تنتمي إليو ادلنشأة دبساعدة رئيس ا -
 عد ادلركز القانوٍل دلدير ادلنشأة العمومية خاضعا لتعليمات اإلدارة ادلركزية. -
 ضماف التسيَت األفضل لوظيفة اإلدارة كاحلفاظ على جهاز التكوين. -
 مرحلة التخلي عن المنشأة المسيرة ذاتيا. - ح

" يتنازؿ 23يف مادتو  1972ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  1971ديسمرب  31ادلؤرخ يف  71/86حدد األمر 
-408األحكاـ ادلتعلقة بتطهَت ادلؤسسات العمومية بفتح يف سجالت اخلزينة العمومية حساب خاص ربت رقم 

الذم جاء 64/75كبصدكر ادلرسـو 2عنوانو التطهَت ادلايل للمؤسسات العمومية كادلؤسسات ادلسَتة ذاتيا،  304
بفكرة ذبميع ادلنشآت ادلسَتة ذاتيا يف شكل إربادات إقتصادية ذات بعد قطاعي ذلا رلالس إدارية مشكلة من 
شلثلي ادلنشآت ادلنظمة ذلا، تتوىل مهمة التنسيق القطاعي ككضع اخلطط كالربامج ادلشًتكة ادلدرجة ضمن اإلطار 

كربت رقابة كإشراؼ اإلدارة ادلركزية بدأ أسلوب التسيَت الذايت يًتاجع، ليكوف ىذا  ةالعاـ للمخطط الوطٍت للتنمي
ادلرسـو خطوة أكىل ضلو التخلي بصفة هنائية عن منهج التسيَت الذايت للمنشآت، لتقـو اجلزائر بعد إصدار ىذا 

زين علا جهاز ادلداكالت) جلنة ادلرسـو بالتوجو ضلو بناء كل من الشركة الوطنية اليت أعتمد يف تكوينها على جها
 كادلؤسسة العمومية الصناعية كالتجاريةتوجيو كمراقبة ذات صلة بالشركة(كاجلهاز التنفيذم) ادلدير العاـ(، 

                                                           
مجلة ، "ألعماؿ اجلزائريةإدارة ادلوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إىل منطق إدارة الفكر كادلعرفة، دراسة كاقع إدارة ادلوارد البشرية يف منظمات ا"ليندة رقاـ،  1

 .136،ص.2009ػ،24، العدد ، عنابةالتواصل
 .261،مرجع سابق،ص.-1985-1963اجلزء األكؿ  -2007إىل 1963مزغراٍل بومدين، اجملموعة الكاملة لنصوص قوانُت ادلالية من سنة  2
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(E.P.I.C بإعتبارىا الركيزة األساسية للتنمية الوطنية كأداة لتجسيد إسًتاذبية البناء اإلقتصادم كاإلجتماعي )
 1للدكلة.

العديدة من طرؼ الدكلة اجلزائرية فشل نظاـ التسيَت الذايت للمنشأة لعدة أسباب أعلها أنو كاف  كرغم احملاكالت
كليد الظركؼ السائدة يف شىت اجملاالت اإلقتصادية منها كاإلجتماعية من جهة كالسعي إلبراز سيادة الدكلة الوطنية 

 تسيَت بعد ىجرة اإلطارات الفرنسية فراغا كبَتا عرقلكاحملافظة عليها، كما ساىم غياب ادلوارد البشرية ادلؤىلة يف ال
 مسَتة التنمية يف الدكلة.

 مرحلة التسيير اإلشتراكي للمنشأة الجزائرية. ثانيا:

ادلعتمد بالدرجة األكىل على التخطيط يف تنظيم كتسيَت اإلقتصاد  1970إثر تبٍت النظاـ اإلشًتاكي سنة 
الوطٍت كانت ادلنشآت الوطنية ملكا للدكلة كتسَت حسب مبادئ التسيَت اإلشًتاكي من مبدأ مركزية التخطيط 

ما جعل ادلنشآت منفذة ، لعامة للدكلة كالرقابة يف تنفيذ اخلطط العامة احملددة لكل منشأة ككفقا للسياسة ا
كخالؿ ىذه الفًتة مت الًتكيز على بناء اإلقتصاد ادلعتمد أساسا على الصناعات ، لتوصيات كأىداؼ اإلدارة العليا

من  1971سنة  ادلصنعة )بإعتبارىا أساس التطور اإلقتصادم كاإلجتماعي كالثقايف، ليظهر الدكر البارز للدكلة
 طنية لإلنتاج الصناعي لتحتكر بذلك مجيع القطاعات.خالؿ خلق منشآت ك 

 .تعريف المنشأة اإلشتراكية - أ

يف ادلواد الثانية كاليت تنص على أنو" إف ادلؤسسة اإلشًتكية ىي ادلؤسسة اليت يتكوف  71/74عرؼ األمر  
كية ىي ملك للدكلة سبثل رلموع ثرائها من األمواؿ العامة." يف حُت تنص ادلادة الثالثة على أنو"إف ادلؤسسة اإلشًتا 

فتنص على أنو" إف ادلؤسسة  الرابعةاجلماعات الوطنية كتسَت حسب مبادئ التسيَت اإلشًتاكي." أما ادلادة 
 2 اإلشًتاكية ىي شخصية معنوية ذلا الشخصية ادلدنية كاإلستقالؿ ادلايل كتتضمن كحدة أك عدة كحدات."

 

 

 

                                                           
 ختاري ،Http://www.elbassair.net/.../20%/6pdf. htm:نقال عنخوصصة ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية اجلزائرية دلاذا؟،  ساىل سيدم زلمد،1

 .02/2015/  اإلطالع:
  .1736يتعلق بالتسيَت اإلشًتاكي للمؤسسات، مرجع سابق، ص. 1971نوفمرب 16ادلؤرخ يف  71/74اجلزائر، أمر رقم  2

http://www.elbassair.net/.../20%25/6pdf.%20htm،تاريخ
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 مبادئ المنشأة اإلشتراكية: - ب

 1اإلشًتاكية على العديد من ادلبادئ لكن أعلها أعترب مبدأ ادللكية العامة لوسائل اإلنتاج إضافة إىل:تقـو 

" تطبق أحكاـ ىذا األمر على تنظيم على 71/74نصت ادلادة األكىل من األمر مبدأ شمولية التطبيق: -
أك ثقايف  بإستثناء القطاع  كتسيَت ادلؤسسة اإلشًتاكية اليت هتدؼ إىل القياـ بنشاط إقتصادم أك إجتماعي

  الفالحي ادلسَت ذاتيا أك القطاع التعاكٍل."
على أنو" يتساكل العماؿ يف احلقوؽ 71/74األمر  نصت ادلادة التاسعة من مبدأ المنتج المسير: -

من نفس  14كالواجبات كيستفيدكف من نفس العمل كعن مؤىالت كإنتاج مساكيُت."، قي حُت نصت ادلادة 
 أنو" يكوف للعامل احلق يف جزء من األرباح احلاصلة من نشاط ادلؤسسة."األمر على 

كعلى ادلؤسسة  حيث توضع ادلؤسسة ربت سلطة الوصايا اليت غلب عليها تطبيق التوجيهات  مبدأ الرقابة: -
امن من أف تقـو بتأدية مهامها معتمدة يف أف كاحد أساس التوجيو اإلقتصادم ادلركز كحرية ادلبادرة بإستخداـ كتض

 . 71/74نص ادلادة السادسة من األمر طرؼ رللس العماؿ كىو ما حدد يف 
يصل إىل إدخاؿ تغيَتات جذرية على تسيَت اإلقتصاد يف عامل الشغل كلو، أف  للتنظيم اإلشًتاكي كىكذا ؽلكن

دلعرفة كيسجل إحداث ىذا النظم تقدما عظيما عن طريق النمو كالثورة اإلشًتاكية كيسمح تطبيقو خبوض ا
 2اإلقتصادية ضد التخلف جنبا إىل جنبا مع التقدـ السياسي.

 الموارد البشرية في المنشأة اإلشتراكية:  - خ

 3تسيَت ادلوارد البشرية خالؿ مرحلة التسيَت اإلشًتاكي للمنشآت سبيز باخلصائص التالية:

 سيادة عالقات العمل دبشاركة العماؿ يف تسيَت منشأهتم. -
 أجور مرتفعة يتقاضاىا ادلورد البشرم بكل مستوياهتم الوظيفية شلا حقق نوعا من الثراء. -
 درجة االلتزاـ كانت مرتفعة لدل اإلطارات ما نتج عنو التزاـ كتوافق ملحوظ حوؿ أىداؼ منشأهتم.  -
قية، مشاركة( ينظر لوظيفة ادلوارد البشرية على أهنا كظيفة إجتماعية حبتة ربوم أبعاد مهنية) توظيف، تر  -

 )سكن، نقل، طلب، عطل(. كإجتماعية

                                                           
 .1736-1735ص ص. نفس ادلرجع السابق،  1
 .1735ادلرجع السابق،ص. 2
ادلرجع  ،"ألعماؿ اجلزائريةإدارة ادلوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إىل منطق إدارة الفكر كادلعرفة، دراسة كاقع إدارة ادلوارد البشرية يف منظمات ا"ليندة رقاـ،  3

 .140السابق،ص.
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 .1979إلى  1967  الممتدة من فترةلل(: المخصصات المالية وطبيعة اإلستثمارات 04جدول رقم)  
ي الثالث المخطط 

1967-1969 
المخطط الرباعي األول 

1970-1973 
المخطط الرباعي الثاني 

1974-1977 
 فترة

 1978-
1978 

 إجمالي اإلستثمارات
 )مليار دينار جزاري(.

طبيعة 
 اإلستثمارات

1.8 1.6 4.1 4.3 12 5.8 3.2 14.9 5% 

القطاع 
 الصناعي

5.4 4.7 12.4 20.8 48 74 66 165.5 60% 

القطاع 
 الفالحي

3.9 2.8 11.2 11.1 50 40.2 36.8 90.9 35% 

القطاعات 
 األخرى

3.9 2.8 11.2 11.1 50 40.2 36.8 90.9 35% 

 %100 271.3 106 120 110 36.2 27.7 9.1 11.1 المجموع
، زلاضرات يف مقياس اإلقتصاد اجلزائرم، 1989-1967صاحل صاحلي، اإلقتصاد اجلزائرم يف مرحلة التخطيط كزلاكالت التصنيع خالؿ الفًتة  المصدر:
 .04، ص. 2016-2015، 01جامعة سطيف 

 ،1979إىل1967 للفًتة ادلمتدة من( بعنواف ادلخصصات ادلالية كطبيعة اإلستثمارات 04من اجلدكؿ رقم)
كالذم من  الذم يوضح سلططات التنمية اليت إعتمدهتا اجلزائر كإمجايل اإلستثمارات كادلمولة من عائدات البًتكؿ

الًتكيز على القطاع الصناعي لتميز تلك الفًتة بقياـ خاللو مت توزيع ادلوارد ادلالية على قطاعات الدكلة ادلختلفة مع 
يف القطاع الفالحي  %35من إمجايل اإلستثمارات يف حُت كزعت  %60ادلشاريع التصنيعية كاليت تستحوذ على 

كاليت كجهت بالدرجة األكىل إىل إصالح األراضي، حيث مت الًتكيز يف كل سلطط على ربقيق ىدؼ من شأنو دفع 
 خالؿ: عجلة النمو أكثر كيتجلى ذلك من

( أكؿ سلطط للتنمية يف اجلزائر بعد اإلستقالؿ كالتوجو البارز ذلذا 1969-1967ادلخطط الثالثي األكؿ) -
 .التنمية السريعة للجهاز الصناعيادلخطط ىو 

( إصلاز ىذا ادلخطط كاف ضلو تعميق النتائج اإلستثمارية احملققة 1973-1970ادلخطط الرباعي األكؿ) -
 سابقا يف رلاؿ الصناعة على اخلصوص ضلو تدعيم التغَتات اإلجتماعية ادلتمثلة يف األخص يف بناء اإلشًتاكية.

( كانت أىم إذباىاتو تدعيم كتوسيع التغَتات اإلجتماعية كتطوير 1977-1973ادلخطط الرباعي الثاٍل)  -
القاعدة ادلادية للمجتمع كاإلعتماد على مبدأ الالمركزية لتحقيق التعاكف اجلهوم كتطوير عالقات التعاكف 

 اإلقتصادم بُت دكؿ العامل الثالث. 
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على أهنا :"إقتصاد يتميز بعجز  عرفت تكضعية اإلقتصاد اجلزائرم يف مرحلة التسيَت اإلشًتاكي للمنشآإال أف 
ىيكلي لرأس ادلاؿ نتيجة لضعف اإلدخار احمللي من جهة كتزايد اليد العاملة النشيطة الطالبة للعمل من جهة 

 1أخرل شلا صلم عنو بطالة مزمنة يف سوؽ العمل."

 مرحلة إعادة الهيكلة العضوية والمالية: ثالثا:

-1980ادلخطط اخلماسي األكؿ)إعادة اذليكلة العضوية للمنشآت اإلقتصادية العامة اليت كانت يف إطار 
-1980( يف إطار التوجهات الطويلة األمد للتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية على مدل الفًتة العشرية 1984
اطنُت كاألمة، كذلك كما ككيفا اليت غلب أف ربقق عند هنايتها تغطية مرطبة للحاجيات األساسية للمو  1990

على أنو" غلب إعادة تنظيم 80/11من القانوف  21كباإلعتماد أساسا على اإلنتاج الوطٍت، كما أشارت ادلادة 
القطاع اإلشًتاكي أثناء ادلخطط اخلماسي ليتكيف حجم تدخل ادلؤسسات كنطاقو مع الطاقات احلقيقية لتنظيم 

تدرغليا يف إطار شامل كمنسجم من خالؿ تطبيق برامج منسقة تندرج فيو سائر التسيَت كالتحكم فيو...،كأف تنجز 
كتعرؼ إعادة اذليكلة العضوية على أهنا" تتمثل يف ذبزئتها إىل مؤسسات عمومية كذلك ،2كجوه نشاط ادلؤسسات

 تعرؼ خللق نوع من التخصص للمؤسسة كربديد رلاذلا اجلغرايف كالفصل بُت ادلهاـ داخل كل منها."، يف حُت
إعادة اذليكلة ادلالية على أهنا" حل دلشكلة ديوف ادلؤسسات السابقة أين تولت اخلزينة العمومية تسديد الديوف اليت  

  3كانت تربط ىذه ادلؤسسات فيما بينها."

أنو يرخص لوزير ادلالية يف  1982ادلتضمن قانوف ادلالية لسنة  81/13من القانوف  07كما أشارت ادلادة 
دة اذليكلة ادلالية للمؤسسات اإلشًتاكية أف سبنح قركض إلعادة اذليكلة ادلالية للمؤسسات الفالحية ادلسَتة إطار إعا

بعنواف" إعادة اذليكلة ادلالية  408-304ذاتيا أك ادلؤسسات اإلشًتاكية كتقتطع القركض من احلساب اخلاص رقم 
 4للمؤسسات العمومية"

                                                           
 ،جامعة الشلف، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، "دراسة قياسية إلستقطاب رأس ادلاؿ األجنيب للجزائر يف ظل فرضية الركن لنظاـ سعر الصرؼ"الشارؼ عتو،  1

 .128ص.العدد السادس،
ديسمرب  16، الصادرة بتاريخ 51، اجلريد الرمسية عدد 1984-1980ادلخطط اخلماسي ادلتضمن  1980ديسمرب  13ادلؤرخ يف  80/11رقم  قانوفاجلزائر،  2

 .1798-1795ص. ص ،1980
، 2016، رللة نور للدراسات اإلقتصادية، ادلركز اجلامعي البيض، العدد الثاٍل،  2013-1990رلاالت اإلصالح اإلقتصادم يف اجلزائر  بورم زلي الدين،  3

 .93ص.
 .431،مرجع سابق،ص.-1985-1963اجلزء األكؿ  -2007إىل 1963مزغراٍل بومدين، اجملموعة الكاملة لنصوص قوانُت ادلالية من سنة  4
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 1عدة أسباب ىي:  العضوية كادلالية كإلعادة اذليكلة 

مليار دينار ما جعل إستخدامتها للقدرات كالطاقات 180كرب حجم ادلنشآت كتراكم ديوهنا البالغة حوايل  -
على ادلستول  %50إىل  40اإلنتاجية غَت رشيدة، حيث كاف متوسط إستخداـ القدرات اإلنتاجية يًتاكح بُت 

 يف ظل أكلوية مؤشرات التقييم اإلجتماعي كالسياسي على حساب ادلعايَت اإلقتصادية. 1980الوطٍت قبل سنة 
 إنعداـ التكامل كضعف الًتابط كإختالؿ التنسيق بُت ادلنشآت اإلقتصادية العمومية. -
آليات كإجراءات إزباذ القرار زلدكدية كتعقد نظم الوصاية التوجيهية كالرقابية كإنعكاستها السلبية على  -

 اإلقتصادم بادلنشآت اإلقتصادية العامة.

كال يتم ذلك إال بتوفَت مقاييس إلعادة اذليكلة ادلالية سبكن من تطهَت الوضعية ادلالية هبدؼ تأمُت التوازف ادلايل 
 2كمنو القدرة على البقاء كؽلكن إدراج ىذه ادلقاييس يف النقاط التالية:

 العمومية لألمواؿ اخلاصة كبرأس ماؿ عاـ. زبصيص ادلنشأة -
 إعادة ىيكلة الديوف بإعادة بررلة مستحقي الفوائد كالديوف. -
 تسهيل الديوف بُت ادلنشآت.  -

منشأهتا بإعداد خطط إلعادة ىيكلتها ادلالية )إعداد  ألزمت فيها كقد عمدت اجلزائر إىل إزباذ إجراءات صارمة
جهة كاإللتزاـ بالقوانُت اإلقتصادية كادلالية احملددة لبناء توازف مايل جديد سلطط بياف ػللل أسباب عدـ التوازف من 

إلعادة النظر يف اذلياكل ادلالية القصَتة كادلتوسطة األجل من جهة أخرل( مع األخذ بعُت اإلعتبار ادلقاييس 
 3التطبيقية القصَتة كادلتوسطة األجل كمقاييس التوازف ادلايل ادلستمر.

اإلقتصاد اجلزائرم مر بالعديد من احملطات اليت إمتازت بتجارهبا الفاشلة يف تسيَت ادلنشآت أف  كعليو صلد
العمومية يف ظل إعتمادىا يف التسيَت على التخطيط ادلركزم، تصفية ادلنشآت كاإلذباه ضلو ادلديونية اخلارجية، كرغم 

كلة العضوية كادلالية مل ربقق األىداؼ ادلرجوة منها جهود الدكلة ادلبذكلة إلنعاش اإلقتصاد الوطٍت فإف إعادة اذلي
خاصة ما تعلق دبحاكلة ترسيخ مبدأ الالمركزية ألف جل ادلنشآت بقيت معتمدة على تلقي التعليمات من 

 السلطات ادلركزية.
                                                           

، جامعة قتصادية كالتجارية كعلـو التسيَتكلية العلـو اإل  لطلبةزلاضرات  صاحل صاحلي، التحوالت كاإلصالحات اإلقتصادية خالؿ فًتة الثمانينات كالتسعينيات، 1
 .02، ص.2016-2015سطيف،

 يف ادلؤسسة اجلزائرية يف ظل الوضعية اإلقتصادية كاإلجتماعية الراىنة، ادللتقى الوطٍت األكؿ حوؿ اإلقتصاد اجلزائرم يف األلفية كاقع التسيَت بومدين حوالف رحيمة، 2
 .08،ص.2002مام  22-21الثالثةػ، جامعة سعد دحلب البليدة، 
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 التحديات واآلثار. المطلب الثاني: التحول نحو إقتصاد السوق:

من جهة،  سعر البًتكؿ كتدىور قيمة العملة ادلتعلقة بإطلفاض 1986نظرا لألزمة اليت عايشتها اجلزائر سنة 
عدـ القدرة على ربرير  الديوف كمنوزياد حدة التضخم، إرتفاع نسبة البطالة كصوال إىل إرتفاع خدمة بكسبيزت كاليت 

اإلقتصاد الوطٍت من التبعية للخارج، كلتدارؾ ىذه األكضاع مت السعي إىل إغلاد البديل لبناء إقتصاد كطٍت إلعادة 
دبجرد  يف تنفيذىا اجلزائر تالنظر يف رلاؿ اإلستثمار سبثل ىذا البديل يف إنتهاج سياسة جديدة لإلصالح شرع

ؽ النقد الدكيل، البنك الدكيل( بإصالحات على نطاؽ كاسع خاصة إصالح احلصوؿ على الدعم الدكيل)صندك 
السياسة اإلقتصادية الكلية كتكييفها اذليكلي مع صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل للتحوؿ ضلو إقتصاد السوؽ 

 .كتغيَت دكر الدكلة يف النشاط اإلقتصادم

 القوانُت سبثل أعلها يف:   إىل إصدار مجلة من ىذه الفًتة لذا عمدت اجلزائر خالؿ

 .ادلتعلق بالقرض كالنقد كدبوجبو مت إنشاء رللس النقد كالقرض 90/10إصدار القانوف  -
 احملدد دلعايَت التطهَت ادلايل للمؤسسة اإلقتصادية.  91/75القانوف رقم  -
 ادلتعلق بتسيَت األمواؿ التجارية التابعة للدكلة. 95/25ادلرسـو رقم  -
 .ادلؤسسات اإلقتصادية العمومية  ادلتعلق خبوصصة 95/22لألمر رقم  -
 الناذبة عن سحب الدكلة لدعمها ادلادم يف مرحلة التسعينيات إهنيار منشأهتاكلقد شهد اإلقتصاد اجلزائرم   

  .مرحلة إقتصاد السوؽضمن دخل ت كتغيَت أظلاط تسيَتىا اليت

 إستقاللية المؤسسات اإلقتصادية. أوال:

يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية كإعتماد الدكلة على ضركرة التوجو ضلو إستدامة التنمية من خالؿ منح 
ادلؤسسات اإلقتصادية العمومية حرية التسيَت باإلعتماد على مواردىا لتحقيق الكفاءة يف التسيَت كالكفاءة 

صفة ادلؤسسة تثبيت مت من خاللو  كالذم 88/01القانوف التوجيهي للمؤسسة رقماالنتاجية، ما جعلها تصدر 
 .العمومية اإلقتصادية

 تعريف إستقاللية المؤسسات العمومية ومجاالتها. - أ
تتشكل يف إطار " يف مادتو الثالثة بأهنا 88/01 رقم على ضوء القانوف العمومية اإلقتصادية تعرؼ ادلؤسسات

ملية التنمية، الوسيلة ادلفضلة إلنتاج ادلواد كاخلدمات كتراكم رأس ادلاؿ، كتعمل ىذه ادلؤسسة يف خدمة األمة 
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، كما 1."كالتنمية كفق الدكر كادلهاـ ادلنوطة هباػ كتتمتع بالشخصية ادلعنوية اليت تسرم عليها قواعد القانوف التجارم
 تعرؼ أيضا على أهنا:

ادلؤسسات مزيدا من ادلبادرة يف إطار العمل على ذبسيد الفعلي لالمركزية من خالؿ إعادة القانوف " منح 
األساسي للشركة اليت غلعلها تأخذ فردية ادلبادرة كالتسيَت من أجل إستغالؿ طاقاهتا الذاتية، كما تتيح اإلستقاللية 

 2إمكانية التعاقد حبرية كفق القانوف التجارم".
عتمد على اإلطار القانوٍل لتوزيع سلطة إزباذ القرار إلعتقاد الدكلة بأف النظاـ اإلشًتاكي " شكل جديد ي -

 3للمؤسسات مل يعد يتالءـ كظركؼ ادلرحلة احلالية."
ؽلنح الشخصية ادلعنوية ألداء نشاط إقتصادم زلدد للعمل  كعليو إستقاللية ادلؤسسات ىي إطار قانوٍل منظم

تنظيم عالقاهتا ك األسواؽ  تسيَتىا كفرض نفسها يف ح ادلسؤكلية لتحسُت كفاءةكخلق رك على تنمية ادلبادة 
  اإلقتصادية .

 4أما ما تعلق رلاالت تطبيق اإلستقاللية فيتم ذكرىا كالتايل:

 في إتخاذ القرارات:  االستقاللية 
 يف موجوداهتا كفق العالقات التعاقدية.  حرية التصرؼ للمنشأة -
 قرارات اإلستثمار تكوف ربت تصرؼ ادلنشأة كما ؼلدـ مصلحتها.  -
 حرية ربديد السعر كفق تكلفة اإلنتاج كىو يعترب تكريس لتطبيق الالمركزية.  -
ادلتعلق  21/05/1990ادلؤرخ يف  90/11ربديد أساليب ادلكافأة كشركط التشغيل بإصدار القانوف رقم  -

 بشركط التوظيف.
  كىذا النوع من اإلستقاللية يتطلب الكفاءة يف التسيَت كذبعل ادلسَت دائما  المالية:التحكم في األمور

ػلمل على عاتقو ادلسؤكلية الكاملة لعملية التمويل كالتحكم يف تكاليف اإلنتاج بأكرب قدر شلكن ألف ذلك يضمن 
يت( ككذلك يسمح بضماف حق ربقيق مستول معُت من األرباح لتستعملو ادلؤسسة يف إعادة اإلنتاج) التمويل الذا

 ادلقرضُت ضد األخطار ادلالية اليت تنتج عن العجز ادلايل.
                                                           

، الصادرة بتاريخ 02، اجلريد الرمسية عدد التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصاديةادلتضمن القانوف  1988يناير 12ادلؤرخ يف  88/01رقم  قانوفاجلزائر،  1
 .31ص. ،1988يناير 13

 ،2016، (03)اجمللد العدد الثالث جامعة بسكرة، ،مجلة المفكر، "تقييم إعادة  ىيكلة ادلؤسسة اإلقتصادية العمومية اجلزائرية"، كماٍل عبد احلق الطييب داكدم 2
 .142ص.

3
A.Dahmani , L’Algérie a L’épreuve  des Reformes Economiques, Edition Economica, Paris ,1999 ,P.16 
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 إف أحد أكجو ربقيق الالمركزية يف القرار ىو مراقبة تنفيذ القرارات ادلتخذة  :المراقبة وتقييم األداء
 صورة فعالة كبشكل أحسن.كاألىداؼ من طرؼ ادلنشأة، مع اإللتزاـ بالرقابة الصارمة ما غلعل عملية اإلنتاج تتم ب

أما فيما تعلق بشركط ادلركر إىل اإلستقاللية فقد كانت تقاس بإمكانية  :شروط المرور إلى اإلستقاللية - ب
 1تصنيف ادلنشأة على أساس رأس ادلاؿ العامل كاحلالة الصافية لذا صلد األصناؼ كما يلي:

 اإلستقاللية.ادلنشآت اليت ذلا حالة صافية موجبة تنتقل مباشرة إىل  -
ادلنشآت اليت ذلا رأس ماؿ عامل موجب كحالة غَت صافية ربتاج إىل إجراءات تطهَتية لتحسُت كضعيتها  -

 ربضَتا لدخوذلا يف ىذا اإلصالح.
ادلنشآت اليت ذلا رأس ماؿ عامل سالب كحالة غَت صافية ربتاج إىل إجراءات تطهَتية لتحسُت كضعيتها  -

 ح.ربضَتا لدخوذلا يف ىذا اإلصال

 .1989إلى1980 للفترة الممتدة من(: إجمالي اإلستثمارات   جدول رقم)
 
 

 المخطط الخماسي األول
1980-1984 

 المخطط الخماسي الثاني
1985-1989 

 إجمالي اإلستثمارات المنفذة
 (مليار دج) 

نسبة كل قطاع  ادلنفذة ادلخططة إلستثماراتاطبيعة 
 من ادلنفذة

قطاع  نسبة ادلنفذة ادلخططة
 من ادلنفذة

 %النسبة ادلنفذ

 26.6 170 %25 93 174.2 %23 77 154.5 الصناعة
 10.7 74 %11 41 79 %10 33 47.1 الزراعة

 64.5 445 %64 237 297 %62 208 199 باقي القطاعات
 100 689 %100 371 550 %100 335 400 المجموع

 ، زلاضرات يف مقياس اإلقتصاد1989-1967التخطيط كزلاكالت التصنيع خالؿ الفًتة صاحل صاحلي، اإلقتصاد اجلزائرم يف مرحلة  المصدر:
 .05، ص. 2016-2015، 01اجلزائرم، جامعة سطيف 

صلد أف الصناعة  ،1989إىل1980 للفارة ادلمتدة من( بعنواف إمجايل اإلستثمارات   من اجلدكؿ رقم)
على التوايل من ادلخططات اخلماسية، مع إالء األعلية  %10.7ك %26.6كالزراعة قد تراجعا إىل نسب 

من إمجايل اإلستثمارات خالؿ ادلخططات  %64.5للقطاعات األخرل حيث بلغت نسبة التنفيذ فيها 
اخلماسية، كؽلكن إرجاع ذلك إىل ادلرحلة اإلنتقالية اليت قامت هبا اجلزائر يف إطار ربوذلا ضلو إقتصاد السوؽ ضمن 

الية لإلصالحات اإلقتصادية للتكيف مع التغَتات احلاصلة على ادلستول العادلي، ليتم فيما بعد من ادلراحل ادلتت
خالؿ ادلخطط اخلماسي الثاٍل الذم سعت من خاللو الدكلة إىل منح ادلنشآت اجلزائرية حرية ادلبادرة يف التسيَت 

 :باإلعتماد على مواردىا الذاتية، ككانت هتدؼ ادلخططات اخلماسية إىل
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عمل على جعل التهيئة اإلقليمية الركيزة األساسية :(1984-1980المخطط الخماسي األول)  -
للتنمية، كتويف إسًتاذبية ترقية قطاع اذلياكل األساسية اإلقتصادية كاإلجتماعية إىل مستول األداة ادلفضلة كاألكثر 

 فعالية.
إىتم بوضع النصوص التنظيمية للسياسة كالتهيئة  :(1989-1985المخطط الخماسي الثاني)  -

 اإلقليمية كتنمية اذلياكل يف ادلناطق اليت تستهدفها.

 1كما ؽليز تنظيم ادلوارد البشرية يف مرحلة الثمانينيات ما يلي:

كىي أكؿ مستخدـ  صدكر القانوف العاـ الذم ينص على أف الدكلة ىي ادلالكة الوحيدة للمنشآت العمومية -
 أجر كل كظيفة، نظاـ التعويضات ادلطبق، نظاـ احلماية اإلجتماعية، نظاـ التكوين كطرؽ التوظيف...ػلدد 
قلص القانوف العاـ ىامش احلرية ليصبح عمل كظيفة دلوارد البشرية السهر على التطبيق الصاـر للقانوف  -
 العاـ.
د البشرية لتصبح مهامها منحصرة يف نقل كظيفة ادلوار  قلص القانوف العاـ العديد من القضايا ادلرتبطة بتسيَت -

 ادلعلومات بُت اإلدارة ادلركزية كالعماؿ. 
 :2ربل ادلؤسسات اإلقتصادية حبكم القانوف كتتوقف عن العمل يف احلاالت التالية 34ككفقا للمادة 

 .75/59عندما تكوف موضوع حل قبل حلوؿ األجل كفقا لألمر  -
 مومية إقتصادية أخرل.عندما تدمج مع مؤسسة أك عدة مؤسسات ع -
عندما تكوف موضوع إجراء ىيكلة يتضمن إلغاء الشخصية ادلعنوية القدؽلة كزبصيص رلموع أصوذلا الصافية  -

 دلؤسسة عمومية إقتصادية جديدة.

 .1997إلى1994من للفترة الممتدة (: تطور غلق المؤسسات   ) جدول رقم
 1997 1996 1995 1994 السنوات

 503 162 300 20 .عدد ادلؤسسات اليت مت حلها
حات ساحل فاتح كشعباف لطفي، أثار كإتعكاسات برامج التعديل اذليكلي على اإلقتصاد اجلزائرم، ملتقى دكيل حوؿ أبعاد اجليل الثالث من اإلصال المصدر:

 .12،ص.2006ديسمرب،  05-04، يوميبومرداس، جامعة اإلقتصادية

                                                           
، ادلرجع "ألعماؿ اجلزائريةإدارة ادلوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إىل منطق إدارة الفكر كادلعرفة، دراسة كاقع إدارة ادلوارد البشرية يف منظمات ا"ليندة رقاـ،  1

 .142السابق، ص.
 .35مرجع سابق،ص. ،للمؤسسات العمومية اإلقتصاديةالتوجيهي ادلتضمن القانوف  1988يناير 12ادلؤرخ يف  88/01رقم  قانوفاجلزائر،  2
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، صلد أف عدد 1997إىل1994من  للفًتة ادلمتدةلق ادلؤسسات غ( بعنواف تطور   من اجلدكؿ رقم) 
مؤسسة كىذا حسب مساعلة قانوف  20بعلق  1994اليت مت حلها يف تطور مستمر حيث بدأت سنة  ادلنشآت

الذم حدد بيع ادلؤسسات العمومية لصاحل مسَتين خواص كمساعلة اخلواص يف  1994ادلالية التكميلي لسنة 
مث كسعت ىذه ادلساعلة كأصبحت غَت زلدكدة من خالؿ قانوف اخلوصصة، حيث   %49ماذلا يف حدكد رأس 

 .19961كاف أكؿ برنامج للخوصصة يف أفريل 

 : خوصصة المؤسسات اإلقتصادية.ثانيا

تعد اخلوصصة أحد اإلذباىات اليت إنتهجت من أجل تسهيل عمليات اإلندماج يف إقتصاد السوؽ احلر، كلقد 
جلوء اجلزائر إىل القياـ بعمليات اخلوصصة يف زلاكلة ذلا إعادة جدكلة لديوهنا اخلارجية ليتم كضع اخلوصصة زلل مت 

ادلؤسسات اإلقتصادية  ادلتعلق خبوصصة1995أكت  26ادلؤرخ يف  95/22كفقا لألمر رقم  1995التنفيذ سنة 
الذم يتناكؿ خوصصة ادللكية كخوصصة ك  1997مارس  19ادلؤرخ يف    /97العمومية كادلعدؿ باألمر رقم 

كالذم ػلدد كيفيات تسيَت  1996مام  20ادلؤرخ يف  96/177التسيَت، كما حدد ادلرسـو التنفيذم رقم 
"، كلقد كلفت اخلوصصة " بعنواف " ادلوارد النامجة عن اخلوصصة083302حساب التخصيص اخلاص رقم"

 .ربمل الدكلة لتكاليف مالية كتكاليف إجتماعية

 عريف الخوصصة:ت - أ

 :على أهنا:" القياـ دبعاملة أك معامالت ذبارية تتجسد يف 95/22تعرؼ اخلوصصة كفقا لألمر رقم 

إما يف ربويل ملكية كل األصوؿ ادلادية أك ادلعنوية يف مؤسسة عمومية أك جزء منها، أك كل رأمساذلا أك جزء  -
 .منو لصاحل أشخاص طبيعيُت أك معنويُت تابعُت لقانوف اخلاص

أما يف ربويل تسيَت مؤسسات عمومية إىل أشخاص طبيعيُت أك معنويُت تابعُت للقانوف اخلاص كذلك  -
 ، 2"بواسطة صيغ تعاقدية غلب أف ربدد كيفيات ربويل التسيَت كشلارستو كشركطو.

 كما تعرؼ أيضا على أهنا:

                                                           
 نقال عن:، 02/05/2015الصادرة بتاريخ: مدٍل بن شهرة، سياسات التعديل اذليكلي يف اجلزائر برنامج كأثار، 1

http://mohmaidi.blogspot.com/2014/11/blog-post_25.html ، 05ص.(،04/01/2016)تاريخ اإلطالع . 
 .04، ص.ديسمرب 03، الصادرة بتاريخ 48، اجلريد الرمسية عدد يتعلق خبوصصة ادلؤسسات العمومية 1995غست  26ادلؤرخ يف  95/22اجلزائر، أمر رقم  2
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" ربويل ملكية القطاع العاـ كليا أك جزئيا إىل القطاع اخلاص أسلوبا كتوجها كذلك هبدؼ الرفع من كفاءة  -
كفعالية إستخداـ ادلوارد كربسُت األداء كتطويره، كيتم ىذا التحويل بواسطة نقل كتسيَت ادلنشآت العمومية إىل 

 1ويل السلطة القانونية أك اإلقتصادية ذلم." أشخاص ماديُت كمعنويُت خواص عن طريق التعاقد كيتم عندىا رب
 2" ربويل منشأة األعماؿ من ملكية كإدارة القطاع العاـ إىل القطاع اخلاص عن طريق بيع األصوؿ."  -

اإلعتماد على القطاع اخلاص يف أداء بعض ادلهاـ كتقدَل اخلدمات بإتباع طرؽ  كعليو اخلوصصة ىي 
  اخلوصصة اليت إعتمدىا الدكلة.

 3توجد ثالث إسًتاذبيات للخوصصة ىي:ك 

 اإلستغناء تتم عن طريق البيع أك التحويل أك التصفية. إسًتاذبية التخلي أك -
إسًتاذبية اإلستبداؿ حيث تقـو الدكلة بتشجيع القطاع اخلاص أك التخلي التدرغلي عن التدخل يف  -

 اإلقتصاد كيكوف ىذا اإلستبداؿ باإلنكماش أك اإلنسحاب.
لتفويض تتم بتحويل إدارة ادلنشأة العمومية إىل القطاع اخلاص مع اإلبقاء على حق ادللكية ربت إسًتاذبية ا -

 سلطة الدكلة بتحقيقها عن طريق التعاقد أك اإلمتياز.
 ىذه السياسةساعلت العديد من األسباب لتوجو اجلزائر ضلو  :أسباب لجوء الجزائر إلى الخوصصة - ب
 منها:
 :التسيَت الغَت كفؤ كالغَت فعاؿ للموارد البشرية كادلادية للمنشأة العمومية  كادلتمثلة يف األسباب الداخلية

كضعف يف  ،نتيجة للتوسع السريع يف قطاع الدكلة دكف توفَت ادلستلزمات الضركرية ذلا اليت عاشتها من إختالالت
عار النفط كالذم كاف لو بالغ األثر على إستخداـ الطاقة اإلنتاجية كاإلختالؿ ادلايل ادلوافق لإلطلفاض الشديد ألس

ميزانية الدكلة إلعتماد إيرادهتا على اجلباية البًتكلية، إضافة إىل إرتفاع معدالت التضخم بسبب تدىور القطاع 
احلكومي كعجزه عن اإلنتاج، منها عدـ التحكم يف التكنولوجيا كإنعداـ سياسة صناعية حقيقية، كإتساـ ادلوارد 

الكمية كالنوعية كضعف إنتاج ادلوارد ادلنتجة زلليا، أما ما تعلق بتسيَت ادلوارد البشرية لو عالقة األكلية بضعف 

                                                           
 .10، ص.2004، الثالثالعدد كرقلة، ، مجلة الباحث، "مالمح ىيكلة ادلؤسسة الشبكية"عيسى بن صاحل،  1
الثاٍل) اجمللد  ، العددسوريا، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، "كسلبياهتا إغلابيتهااخلصخصة اإلقتصادية بشكل عاـ "نزار قنوع، 2

 .07،ص.2005،(27
 .10ص. مرجع السابق، ،"مالمح ىيكلة ادلؤسسة الشبكية"عيسى بن صاحل،  3
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مباشرة مع الوظائف اإلنتاجية كيعد العامل البشرم ادلسؤكؿ كادلتصرؼ يف العوامل ادلادية كادلعنوية ككذا العمل 
 1كالعماؿ.
  :آنذاؾ إضافة إىل التغَتات العادلية  ة كاليت سبثل أزمة حقيقيةكادلتمثلة يف ادلديونية اخلارجياألسباب الخارجية

اليت أدت إىل إثقاؿ كاىل اخلزينة العمومية اليت كانت 1973، 1979، 1986يف أسعار البًتكؿ خاصة سنوات 
من الناتج احمللي، كلقد أثرت أزمة الكساد اليت  %08العمومية، حيث قدرت اخلسائر حبوايل  ادلنشآتسبوؿ عجز 

 2عمت على اإلقتصاد العادلي. 

ادلادة يف حُت حددت القطاعات ادلعنية باخلوصصة حيث كتعد مجيع ادلنشآت اإلقتصادية معنية باخلوصصة 
اعات ادلؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية اليت سبارس نشاطها يف رلموعة من القط 95/22من األمر  02

 ،لقطاعات الزراعية الغذائيةكا الفندقة كالسياحة، صناعات النسيج ،البناء، األشغاؿ العمومية كالرمنذكر منها)
 3لصناعات التحويلية كالبضائع، التأمينات(.ا ،النقل الربم للمسافرين ،التجارة كالتوزيع

 4التالية:كمن بُت اآلثار نذكر النقاط اآلثار المنتظرة من سياسة الخوصصة: -ب

زلاكلة الرفع من مستول الكفاءة دكف اللجوء إىل اإلرتفاع ادلفاجئ لألسعار كىو ما يعد عامال كافيا كي  -
 ػلقق ادلشركع رحبية كبالتايل ػلقق فائض للمستهلك.

إخفاؽ معظم برامج التصحيح اإلقتصادم اليت طبقتها الدكؿ مع بالتعاكف مع صندكؽ النقد الدكيل يف  -
 إقتصادم حقيقي. إحداث أم ظلو

سبكُت الدكلة من القياـ بالدكر اجلديد ادلطلوب منها كذلك بإبعادىا عن اجملاالت اليت  تساىم اخلوصصة يف -
 تقل فيها كفاءهتا كدفعها للًتكيز على إنشاء البيئة ادلستقرة احملفزة للنمو.

إنتاجها لتتمكن من ربقيق رحبية تعمد يف األجل القصَت إىل إعادة تنظيم  عند خوصصة ادلشاريع العامة -
عالية لتعمل على زبفيض نفقاهتا، أما يف ادلدل الطويل فيتم إعادة التنظيم حبيث تزداد اإلنتاجية كيرتفع مستول 

 الرحبية ما يؤدم إىل خلق فرص عمل بديلة.
لضرائب اخلاسرة كزيادة حصيلة ا ادلنشآتتطبيق اخلوصصة توقف الدكلة عن ربمل أم خسائر نتيجة بيع  -

الراحبة، كما أف اخلوصصة تؤثر على ميزاف ادلدفوعات من خالؿ شراء مستثمرين  ادلنشآتبنفس زيادة حجم 
                                                           

 .444،ص. 2016 (،08)اجمللد 26العددكرقلة، ، العلوم اإلنسانية واإلجتماعية الباحث في مجلة، "إسًتاذبية اخلوصصة يف ادلؤسسة اجلزائرية"شيماء مبارؾ، 1
 .445ادلرجع السابق ،ص.نفس  2

 .04يتعلق خبوصصة ادلؤسسات العمومية، مرجع سابق،ص. 1995غست  26ادلؤرخ يف  95/22اجلزائر، أمر رقم  3
 .14،ص.2008،30العدد العراؽ،  ،مجلة ديالي، "اخلصخصة، دراسة ربليلو للمفهـو كاآلليات"زلسن حسن ادلعمورم، 4
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أجانب ألصوؿ زللية) ربويل موارد مالية خارجية لداخل الدكلة كإمكانية ربسُت الصادرات، توفَت العمالت 
 خصخصتها(. اليت مت  للمنشآتاألجنبية ذلا نتيجة زيادة الكفاءة اإلنتاجية 

 .2007إلى 2003للفترة الممتدة من (: حصيلة الخصخصة في الجزائر 07جدول رقم)
 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 عدد العمليات

 192 68 62 50 07 05 اخلصخصة الكلية
اخلصخصة اجلزئية) أكرب من 

50%) 
01 02 11 12 07 33 

اخلصخصة اجلزئية) أقل من 
50%) 

00 03 01 01 06 11 

 69 00 09 29 23 08 التنازؿ لصاحل العماؿ األجراء
 29 09 02 04 10 04 الشراكة)مشركعات مشًتكة(

 83 20 30 18 13 02 اخلواص. بيع األصوؿ لصاحل
 417 110 116 113 58 20 المجموع
مشق للعلـو اإلقتصادية ادلؤسسات العامة، رللة دالداكم الشيخ، اإلصالحات اإلقتصادية يف اجلزائر كإشكالية البحث عن كفاءة  المصدر:

 .273، ص.2009،(25اجمللد الثاٍل) العدد ،ةكالقانوني

نالحظ أف ،2007إىل2003للفًتة ادلمتدة من (بعنواف حصيلة اخلصخصة يف اجلزائر 07من اجلدكؿ ؿ رقم)
ىذه اخلصخصة الكلية إستحوذت على أكرب العمليات اليت مست خصخصة ادلؤسسات العامة يف اجلزائر خالؿ 

يف الًتتيب  ، تليها اخلصخصة عن طريق بيع األصوؿ للخواص يف حُت جاءت اخلصخصة عن طريق التنازؿالفًتة
 فقد بلغت يف وؿ ادلؤسسات العامة(من أص %50الثالث، أما ما ؼلص اخلصخصة اجلزئية) أم بيع أكثر من 

حُت مل تتعد اخلصخصة من خالؿ ادلشركعات ادلشًتكة يف إطار الشراكة الوطنية كاألجنبية ما يف  11رلموعها 
من أصوؿ ادلؤسسات العامة(، مع  %50فنجدىا يف اخلصخصة اجلزئية) أقل من  ، أما أقل نسبة83رلموعو

م من طرؼ اخلواص يف حُت مشل قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية مساعلة  اإلشارة إىل إحتكار شبو كلي للنقل الرب 
  كبَتة من طرؼ اخلواص.

كعليو كرست خوصصة التسيَت بعقود التسيَت كخاصة قطاع الفنادؽ كذبسد ىذا الشكل من خالؿ الرقابة على 
التسيَت نقل تسيَت بعض الفنادؽ الكربل إىل مستثمرين أجانب كمشلت التنازالت عن األصوؿ ادلؤسسات العمومية 

ؤسسة كالتنازؿ عن أصوذلا لفائدة العماؿ احمللية خاصة كلصاحل العماؿ ككاف يتمثل اإلجراء يف إعالف تصفية م
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مؤسسة عمومية زللية  696منظفُت يف شكل شركة ذبارية ػلكمها القانوف اخلاص، كمشلت ىذه العملية تصفية 
 1مؤسسة زللية. 486شركة بإفشاء أصوذلا  1152خاصة مكنت من خلق أكثر من 

 2كلقد سبيزت ادلوارد البشرية يف فًتة التسعنيات دبا يلي:

اإلستعانة خبرباء سلتصُت كمكاتب إستشارية لصياغة القوانُت الداخلية، تنظيم عالقات العمل، نظاـ  -
 ككذا كضع الشركط لتوقيف العمل الذم مل يعد يتماشى كالتطورات احلديثة إلقتصاد السوؽ. التعويضات

 التسيَت.كضع برامج لتدريب ادلوارد البشرية يف ادلنشآت العمومية كاخلاصة خاصة يف رلاؿ  -
إذباه بعض ادلنشآت إىل العمل بأنظمة تعويضية مرتبطة بالكفاءة بأخذ كل متطلباتو من تقسيم، تدريب،  -

 تكوين كتسيَت للمسار الوظيفي.
 أسندت لوظيفة ادلوارد البشرية يف ادلنشآت العمومية مهمة تسيَت احلياة الوظيفية. -

 المطلب الثالث: نتائج اإلصالح المؤسساتي بالجزائر.

األساسية إلقتصاد قوم كتنافسي ىو  من التحديات اليت تواجو اجلزائر يف مرحلتها اإلنتقالية لوضع الدعائم
إضافة إىل تفشي ظاىرة الدؽلقراطية %14.9ما نسبتو  2014إرتفاع نسبة الفساد ادلايل كاإلدارم الذم بلغ سنة 
بادلوازاة مع تأـز  %2.7ما نسبتو  2014 حيث سجلت سنة كبقوة رغم احملاكالت العديدة للتخفيف من حدهتا

، أما ما 2014سنة  %76.9األكضاع اإلقتصادية) فقر، بطالة، إرتفاع األسعار( كاليت سبثل أكرب نسبة كىي 
 2014.3من سنة  %3.3تعلق بتحقيق اإلستقرار كاألمن الداخلي فبلغ 

 مؤشرات الحوكمة ومؤشرات مدركات الفساد. أوال:

خلطوات لتعزيز السياسات اإلقتصادية اذلادفة لتحقيق النمو كاليت تشكل أدكات ادلناخ ادلالئم تعترب احلوكمة من ا
 كاحلوافز لتحقيق ظلو إقتصادم فعاؿ.

 

 

                                                           
امعة ،ج Revue algérienne d’économie et gestion،"اخلوصصة: دراسة حالة اجلزائر إنطالقا من التجارب العادلية  إسًتاذبية "عرادين عبد الواحد،1

  .111،ص.2016، 15العدد  ،كىراف
، ادلرجع "ألعماؿ اجلزائريةإدارة ادلوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إىل منطق إدارة الفكر كادلعرفة، دراسة كاقع إدارة ادلوارد البشرية يف منظمات ا"ليندة رقاـ،  2

 .144السابق،ص.
 .22،ص.2014، ادلتحدة، اإلمارات العربية تقرير التنافسية العربية صندكؽ النقد العريب، 3
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 .2013إلى  2010من  الممتدة (: قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة في الجزائر للفترة  جدول رقم)
 2010 2011 2012 2013 

 0.60- 0.55- 0.58- 0.48- فعالية الحكومة
 0.68- 0.77- 0.79- 0.75- سيادة القانون

 0.48- 0.49- 0.51- 0.49- الفساد اإلداري
 .43، ص.2014، تقرير التنافسية العربية، اإلمارات العربية ادلتحدة، عريبالصندكؽ النقد  :المصدر

إىل  2010قطاع ادلؤسسات كاحلوكمة الرشيدة يف اجلزائر للفًتة ادلمتدة من  (بعنواف  من اجلدكؿ رقم)
كىو ما  خاصة ادلتعلقة الفساد اإلدارم سجلت معدالت سالبة على سلم التقديراتأف ادلؤشرات  صلد، 2013

 مع ضعف سيادة القانوف بدرجات متقاربة ،يعكس مستويات متدنية من أداء العمل كالتسيب اإلدارم من جهة
 ومة يف قطاع احلوكمة.كبُت السنوات، يف حُت تعكس ادلعدالت السالبة عدـ فعالية احل

 .2016إلى  2010 الممتدة من (: تطور ترتيب الجزائر حسب مدركات الفساد للفترة  ) جدول رقم
 الترتيب مؤشرات مدركات الفساد السنة

2010 29 105 
2011 29 112 
2012 34 105 
2013 36 94 
2014 36 100 
2015 36 88 
2016 34 108 

Source : http://ar.tarading economics.com/Alegria/gouvernement-debt-to-gdp Récupéré le                

إىل  2010من ادلمتدة  ( بعنواف تطور ترتيب اجلزائر حسب مدركات الفساد للفًتة   من اجلدكؿ رقم)
نقطة  36دبعدؿ  88ك 94دبؤشر مدركات الفساد كاف  2015ك 2013أف ترتيب اجلزائر لسنة صلد ، 2016

مسجلة  2016، لتنخفض قيمة ادلؤشر سنة 100إال أهنا إحتلت ادلركز  2014كرغم ربقيقها لنفس ادلعدؿ سنة 
 .108زلتلة للمركز  34دلعدؿ 

 

 

 



 الفصل الثاني: المنشأة الجزائرية: واقع، عراقيل ومتطلبات في ظل إقتصاد المعرفة

    

 مؤشرات ممارسات أنشطة األعمال. ثانيا:

جل أعماذلا اليت تقـو هبا كفقا  الذم يفرض على مجيع ادلنشآت اإلفصاح عن 04/08ساىم القانوف رقم 
 1.للقسم الثالث بعنواف اإلشهار القانوٍل

 (: ترتيب الدول العربية في تقرير بيئة األعمال.  جدول رقم)
 ليبيا قطر األردف مصر اجلزائر ادلغرب تونس لسعوديةا اإلمارات الدولة

 19 5 10 11 15 7 6 2 1 الترتيب عربيا
 187 48 119 128 153 87 51 26 23 عالميا الترتيب

 .10ص. ،2016، ، اإلمارات العربية ادلتحديةصندكؽ النقد العريب، تقرير تنافسية اإلقتصادات العربية :المصدر

ضمن  15أف اجلزائر ربتل ادلركز  ،( بعنواف ترتيب الدكؿ العربية يف تقرير بيئة األعماؿ  من اجلدكؿ رقم)
متقدمتا بذلك على ليبيا كمتأخرة بأشواط على باقي الدكؿ  2016الًتتيب العريب يف تقرير بيئة األعماؿ لسنة 

مراكز، يف  08على التوايل متقدمُت  07ك 06العربية حىت ادلناطق اجملاكرة ذلا تونس كادلغرب اليت حققت مراكز 
 ما غلعل بيئة األعماؿ يف اجلزائر غَت مشجع على اإلستثمار. ،عادليا 153ز حُت إحتلت اجلزائر ادلرك

 .2013إلى  2010(: قطاع بيئة األعمال في الجزائر للفترة الممتدة من 11جدول رقم)
 2010 2011 2012 2013 

 52.3 52.1 51.9 52.2 بدء النشاط التجاري
 50.6 50.6 50.6 50.6 تسجيل الملكية
 18.8 18.8 18.8 18.8 اإلئتمانالحصول على 

 10.00 10.00 10.00 10.00 حماية المستثمرين
 .43ص.،2016، ، اإلمارات العربية ادلتحديةتقرير تنافسية اإلقتصادات العربيةصندكؽ النقد العريب، :المصدر

صلد أف ، 2013إىل  2010للفًتة ادلمتدة من  ( بعنواف قطاع بيئة األعماؿ باجلزائر11من اجلدكؿ رقم)
، كما يالحظ أيضا أف 10.00اجلزائر أعلية كبَتة حلماية ادلستثمرين حيث حافظت على معدالت ثابتة كادلقدرة 

للسنوات ادلذكورة كىذا راجع بالدرجة األكىل األطر القانونية  50.6حدد دبعدؿ  ذمتسجيل ادللكية الثابت كال
 ارم باجلزائر.كالتعقيدات البَتكقراطية اليت يتسم هبا التسيَت اإلد

 

 
                                                           

 .2004أكت  18، الصادرة بتاريخ 52، اجلريد الرمسية عدد يتعلق بشركط شلارسة األنشطة التجارية 2004أكت  14ادلؤرخ يف  04/08قانوف رقم اجلزائر،  1
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 .2016إلى  2010من  الممتدة (: سهولة ممارسة أنشطة األعمال في الجزائر للفترة12جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

ترتيب سهولة ممارسة 
 أنشطة األعمال

143 148 151 147 161 163 156 

 - - - 2.5 2.9 3.3 3.1 مؤشر تطور بيئة األعمال
Source : http://ar.tarading economics.com/Alegria/gouvernement-debt-to-gdp, Récupéré le               

ترتيب ، 2016إىل  2010من  ادلمتدة ( بعنواف سهولة شلارسة األعماؿ باجلزائر للفًتة12من اجلدكؿ رقم)
 2010سنة  143ذلك إلنتقاذلا من ادلركز اجلزائر ضمن سهولة شلارسة أنشطة األعماؿ يف إرتفاع بشكل سليب 

، كىذا راجع جملموعة من العراقيل اليت تعاٍل منها اجلزائر يف بيئة األعماؿ حيث 2016لسنة  156إىل ادلركز 
 90يف الصفحة  "Klaus Shwab"كحسب تقرير التنافسية العادلية الصادر عن ادلنتدل اإلقتصادم العادلي للكاتب

ساسية يف البَتكقراطية، عدـ إستقرار السياسة، أخالقيات العمل السيئة يف القول العاملة مت ربديد ادلشاكل األ
الوطنية، القول العاملة ادلتعلمة الغَت كافية، أنظمة العمل التقليدية، اللوائح الضريبية كمعدالت الضريبة، القدرة 

اب ادلذكورة يف ىذا التقرير ربوؿ دكف التطور الغَت كافية على اإلبتكار كاجلرؽلة كالسرقة كالفساد، ما غلعل األسب
 السريع لبيئة األعماؿ يف اجلزائر.

 مؤشر التنافسية. ثالثا:

تعرؼ التنافسية حسب تقرير التنافسية العربية على أهنا:" األداء النسيب احلايل كاألداء النسيب الكامن 
 1اليت تتعرض للمزامحة من قبل اإلقتصاديات األجنبية." كاألنشطةلإلقتصاديات العربية يف إطار القطاعات 

تعرؼ التنافسية حسب ادلنتدل اإلقتصادم العادلي:"قدرة ادلدف على خلق البيئية التنافسية بإعتبارىا  يف جُت
زلددا لثركة األمم باإلعتماد على إنتاجية من خالؿ إستخدامها للمدخالت الوسيطة بكفاءة عالية لدفع عجلة 

 2اإلقتصادم ادلستداـ."النمو 

ادلؤسسات كالسياسات كالعوامل اليت  كيعد مؤشر التنافسية العادلي مؤشرا يقيس التنافسية العلمية جملموعة من
ربدد مستويات اإلستدامة احلالية بناءا على قدرة الدكؿ للمنافسة يف األسواؽ العادلية باإلعتماد على ثالثة أسس 

 3العامل، الكفاءة كاإلبتكار.

 
                                                           

 .21الرابع، ص.اإلصدار  ،2012، مكتبة الكويت الوطنية، الكويت، 2012ادلعهد العريب للتخطيط، تقرير التنافسية العربية  1
 .07ص.، 2016،تقرير تنافسية اإلقتصادات العربية، اإلمارات العربية ادلتحدية ،صندكؽ النقد العريب 2
 .07نفس ادلرجع السابق،ص.3
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 .2016(: الدول العربية العشرة ذات اإلقتصاديات األكثر تنافسية لسنة 13جدول رقم)
 تونس الجزائر المغرب عمان األردن البحرين الكويت السعودية قطر اإلمارات الدولة

 الترتيب
 عالميا

16 18 29 38 48 63 66 70 87 95 

 :ادلوقع  .نقال عن2016/2017العادلية تقرير التنافسية  مت إعداده باإلعتماد على:المصدر: 
Http://www3.weforum.org/docs/media/gcr167/gcr16-arabic.pdf 

، صلد 2016( بعنواف الدكؿ العربية العشرة ذات اإلقتصاديات األكثر تنافسية لسنة 13من اجلدكؿ رقم)    
كفقا لتقرير  79بعدما كانت ربتل الرتبة  2017-2016يف تقرير التنافسية العادلي  87أف اجلزائر إحتلت الرتبة 

كفقا لتقرير التنافسية  100، كىو تراجع ملحوظ، يف حُت إحتلت ادلركز 2016 -2015التنافسية العادلية 
ػلقق نتائج جيدة مقارنة دبثيالهتا  سية اإلقتصاد اجلزائر، ما غلعلنا نالحظ التغيَت يف تناف2014-2013العامية 

 من الدكؿ خاصة الدكؿ اجملارة ذلا كتونس كادلغرب.

 .2016(: ترتيب الجزائر صمن الدول العربية ذات اإلقتصاديات األكثر تنافسية لسنة 14جدول رقم)
 مصر اجلزائر تونس ادلغرب البحرين السعودية قطر الدولة

 3.9 4.1 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 المؤشر
 100 86 95 71 44 30 25 الرتبة

Source :http:// Report.weforum.org/global-comepetitiveness-index 2017-2018/comeptitiveneness –rankings, 

Récupéré le               

اإلقتصاديات األكثر تنافسية ترتيب اجلزائر ترتيب اجلزائر صمن الدكؿ العربية ذات  (بعنواف14من اجلدكؿ رقم)
 دكلة. 137، نالحظ أف اجلزائر تتقدـ برتبة كاحدة فقط مع اإلشارة إىل أف الًتتيب من أصل 2017 لسنة

 .2016إلى  2010من الممتدة ( مؤشر التنافسية في الجزائر للفترة 15جدول رقم)
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 3.97 4.08 3.79 3.71 3.95 3.95 3.94 مؤشر التنافسية
الترتيب العالمي حسب 

 القدرة التنافسية
83 86 87 110 100 79 87 

Source : Http://ar.tarading economics.com/Alegria/gouvernement-debt-to-gdp, Récupéré le               

نالحظ أف مؤشر  2016إىل  2010بعنواف مؤشر التنافسية يف اجلزائر للفًتة من (15من اجلدكؿ رقم)
بعدما حقق ادلؤشر  3.37اليت سجلت مؤشرا بقيمة ،2016التنافسية عرب الزمن يف إرتفاع مستمر بإستثناء سنة 

زائرم سجلت القدرة التنافسية لإلقتصاد اجلحُت  أعلى قيمة مسجلة ذلذه الفًتة، يفكىي  2015سنة  4.08
، 83، لتًتاكح القدرة التنافسية مابُت ادلرتبة 2008سنة  132بعدما كاف ػلتل الرتبة  2010عادليا سنة  83

http://www3.weforum.org/docs/media/gcr167/gcr16-arabic.pdf
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 2014كسنة  2013على التوايل، لتسجل سنة  2016، 2012، 2011، 2010للسنوات  87، 86
حوؿ أداء  تائج متوسطةاجلزائر ن حققت على التوايل، كعلى الرغم من ىذا التغَت 100، 110ترتيبا عادليا 

 لها ربقق مراتب أفضل.عمنشآت الدكلة رغم إمتالكها لعديد ادلزايا ذب

 المطلب الرابع: عملية التغيير في المنشأة الجزائرية في ظل اإلنعاش اإلقتصادي.

من ربقيق اإلستقرار األمٍت السياسي نوعا ما إىل جانب  2001ك 2000إستطاعت الدكلة اجلزائرية سنة 
من رلموع  %95النجاح النسيب يف ضبط التوازنات ادلالية كالنقدية على ادلستول الكلي، كبلغت صادرات البًتكؿ 

أما سنة  2000مليار دكالر سنة  06اإليرادات بالعملة الصعبة حيث بلغ اإلحتياطي من العمالت الصعبة 
بعدما كانت  2001مليار دكالر سنة  22.5مليار دكالر، كما إطلفضت مديونية اجلزائر إىل  12فبلغ  2001

، حيث سبكنت احلكومة 2001سنة  %01، أما معدؿ التضخم إطلفض بنسبة 2000مليار دكالر سنة  25
مليار دينار  344( بشراء مستحقات البنوؾ على ادلنشآت العمومية كاليت تقدر دببلغ 2001يف ىذه ادلرحلة)

، كما إزبذت احلكومة إجراءات إلعطاء دينامكية كفعالية للجهاز كفتح اجملاؿ جلذب ادلستثمرين اخلواص كاألجانب
ادلصريف العمومي اجلزائر حبيث قامت بإعادة سبويل البنك اخلارجي القرض الشعيب، كبادرت احلكومة بالسماح 

 2001.1مصرفا سنة  26للخواص الوطنيُت كاألجانب بإنشاء مصارؼ خاصة كاليت بلغ عددىا 

 تطور اإلصالحات اإلقتصادية.إدارة التغيير و أوال:
على أهنا" مؤسسة إنتاج  05تعرؼ ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية كفقا للمادة   

 2سلع ك/ أك اخلدمات كاليت غلب أف تتوفر فيها الشركط التالية:
 شخصا. 205إىل  01تشغل من  -
ادلؤرخ يف  01/18مليار دينار يف القانوف رقم  02مقابل مليار دينار  04ال يتجاكز رقم أعماذلا السنوم  -
 .2001ديسمرب  12

 01/18يف القانوف رقم  مليار دينار 500مليار دينار مقابل  01أف ال يتجاكز رلموعة حصلتها السنوية  -
 .  2001ديسمرب  12ادلؤرخ يف 

 أف تستويف معيار اإلستقاللية . -

 
                                                           

 .13ص.، 2005جامعة بسكرة، العدد الثامن، ، مجلة العلوم اإلنسانية،"نظرة عامة على التحوالت اإلقتصادية يف اجلزائر "كربايل بغداد،  1
 .19-08،ص ص.2016كزارة الصناعة كادلناجم، مشركع القانوف التوجيهي لتطوير ادلؤسسات ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة، اجلزائر، سبيمرب   2
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 2013إلى 2009 للفترة الممتدة من (: تطور المؤسسات والصغيرة16جدول رقم)
 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 747934 687386 642913 619072 570838 عدد المؤسسات
مجلة الحقوق والعلوم ، "أثار إنعكاسات سياسات الدعم احلكومية على ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة يف اجلزائر "قاشي خالد كقاشي يوسف،المصدر: 

 .64ص. ،(02)30، العدد اإلقتصادمجامعة اجللفة ،اإلنسانية

، نالحظ أف عدد 2013-2009( بعنواف تطور ادلؤسسات كالصغَتة خالؿ الفًتة 16من اجلدكؿ رقم)
مؤسسة  570838حوايل  2009حيث سجلت سنة  ادلؤسسات الصغَتة كادلتوسطة يف ظلو من حيث العدد

مؤسسة، لكن جل ادلؤسسات الصغَتة  747934حوايل  2012 لتستمر يف اإلرتفاع للسنوات التالية لتبلغ سنة
كادلتوسطة كانت خدماتية بالدرجة األكىل يف اجلزائر مع كجود بعض ادلشاريع اإلنتاجية ما جعل ىذا النوع من 

 ادلنشآت يساىم يف زيادة معدالت النمو كخلق أالؼ من مناصب العمل.

ديسمرب  19رباد األكركيب حيث إختتمت ادلناقشات بتاريخ كمت توقيع إتفاؽ عقد الشراكة بُت اجلزائر كاإل
هبدؼ  2005لتدخل حيز التنفيذ يف نوفمرب  2002أفريل  22لتقـو بإمضاء عقد الشراكة بتاريخ  2001

اإلندماج يف السوؽ األكركمتوسطية كاليت تفرض عليها ربرير التجارة اخلارجية كخلق منطقة التبادؿ احلر عن طريق 
واجز التعريفية كالغَت تعريفية للوردات يف مدة زلددة كفيها مت اإلتفاؽ على إنشاء منطقة التبادؿ احلر نزع كافة احل

 2017.1سنة

كأكملت اجلزائر مسَتة اإلصالحات حيث قامت بالعديد من اإلصالحات ادلؤسساتية اليت شرعت اجلزائر 
إىل دعم النشاطات ادلنتجة للقيمة ادلضافة كاليت هتدؼ  2004-2001بإصلازىا يف برنامج اإلنعاش اإلقتصادم

دج لدعم اإلصالحات يف حُت حدد  مليار 45كادلستحدثة للتشغيل حيث حددت سلصصات الربنامج دببلغ 
مليار دينار لتحدد النسب  210مليار دينار، األشغاؿ الكربل دببلغ  114نصيب التنمية احمللية دببلغ 

 2005لكل من ادلوارد البشرية كالفالحة كالصيد البحرم على التوايل، أما خالؿ الفًتة من  %12.4ك17.2%
حيث بلغت اإلعتمادات ادلخصصة للربنامج من  فقامت الدكلة بإدراج برنامج دعم النمو األكؿ 2009إىل غاية 

تمادات من اإلع %12.71مليار دج كىو ما يشكل  3800ما قيمتو 2009إىل غاية سنة  2005سنة 
ادلخصصة إىل الناتج احمللي كحظي قطاع السكن كربسُت احلياة بناء اذلياكل القاعدية أكرب نسب اإلعتماد على 

                                                           
مجلة إقتصاديات ، "اجلزائرم اآلثار الكمية خللق منطقة تبادؿ حر أكركمتوسطية على اإلقتصاد اجلزائرم: ظلوذج التوازف احلسايب العاـ لإلقتصاد"قداؿ زين الدين،  1
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أين  مت إدراجها ضمن برنامج دعم النمو الثاٍل 2014إىل 2010، أما الفًتة من %22.7ك %25.5التوايل 
 1جملاالت القطاعية.ػلدد اجلدكؿ التايل توزيع ادلخصصات اإلستثمارية العامة يف ا

إلى  2010 للفارة الممتدة من(: توزيع المخصصات اإلستثمارية العامة على المجاالت القطاعية 17جدول رقم)
2014.  

 النسبة المبلغ القطاعات وفروعها
 %45 10122 التنمية البشرية)الًتبية، التعليم العايل، السكن، الصحة، .....(

 %31.5 6448 األساسية) األشغاؿ العمومية، الطرؽ، النقل، هتيئة اإلقليم، ادلدف اجلديدة.( ادلنشآت
 %8.16 1666 ربسُت اخلدمة العمومية)العدالة، ادلالية، التجارة، العمل(

التنمية اإلقتصادية) ادلالحة، ادلؤسسات الصغَتة، الصيد البحرم، إنعاش ادلؤسسات 
 العمومية(

1566 7.7% 

 %1.8 360 مكافحة البطالة
 %1.2 250 البحث العلمي كالتكنولوجيا اجلديدة لإلتصاؿ

 100% 20412 المجموع
كبرنامج اإلستثمارات العامة  2005/2009كبرنامج دعم النمو اإلقتصادم األكؿ  2004/2009صاحل صاحلي، برنامج اإلنعاش اإلقتصادم  المصدر:

 .08، ص.2016-2015، 01اإلقتصاد اجلزائرم، جامعة سطيف ، زلاضرات مقياس 2010/2014الثاٍل 

( بعنواف توزيع ادلخصصات اإلستثمارية العامة على اجملاالت القطاعية خالؿ الفًتة 17من اجلدكؿ رقم)
، صلد أف اجلزائر تتجو ضلو اإلستثمار يف ادلورد البشرم لصنع الكفاءات ادلطلوبة كاإلعتماد عليها 2010-2014
التطورات احلاصلة على مستول اإلقتصاد ادلعريف، لذا أعطت أعلية لقطاع التنمية البشرية خاصة يف رلاؿ دلواكبة 

التعليم كرلاؿ اخلدمات الصحية مع زلاكلة توفَت اإلحتياجات األساسية كالسكن ليستحوذ ىذا القطاع على نسبة 
أيضا على زلاكلة إنعاش ادلنشآت  من إمجايل ادلخصصات اإلستثمارية، كما عملت الدكلة اجلزائرية 45%

من ادلخصصات اإلستثمارية لتساىم يف التنمية اإلقتصادية إىل جانب القطاع  %7.7العمومية بتخصيصها نسبة 
من ادلخصصات اإلستثمارية،  %31.5اخلاص، أما ما تعلق بتشييد البٌت التحتية األساسية فحددت بنسبة 

 من ادلخصصات اإلستثمارية.  %1.2اإلعالـ كاإلتصاؿ نسبة لتحتل عملية البحث العلمي كتكنولوجيا 

 وإدارة التغيير)تحسين أداء وكفاءة المنشآت(. الخوصصةثانيا: 

تسعى ادلنشأة دكما إىل إتباع أفضل الطرؽ اإلقتصادية اليت ربقق ذلا أكرب منفعة شلكنة مع التقيد بقيد 
اخلارجية ما غلعل إدارة التغيَت من بُت أىم ادلفاىيم ادلتبعة لتسهيل سَت  الضغوطاتاإلمكانيات ادلتاحة كقيد 

                                                           
كبرنامج اإلستثمارات العامة الثاٍل  2005/2009كبرنامج دعم النمو اإلقتصادم األكؿ  2004/2009صاحل صاحلي، برنامج اإلنعاش اإلقتصادم 1

 .08-06، ص ص.مرجع سابق، 2010/2014
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العمليات اإلدارية من خالؿ إتباع رلموعة من اخلطوات سبكن ادلنشأة من الوصوؿ إىل إستخداـ أفضل الطرؽ 
اب اليت تدفعها اإلقتصادية كأكثرىا فعالية، مع ضركرة ربديد نوع التغيَت ادلتبع على مستواىا الذم ربدده األسب

كربديد كيفية إحداث التغيَت كغَتىا من اخلطوات كصوال إىل تقيم عملية إدارة التغيَت كاآلثار ادلًتتبة عنو اإلغلابية 
الدكلة اجلزائرية لغرض ربسُت أداء ككفاءة  إتبعتهامنها كالسلبية، كبإعتبار اخلوصصة طريقة من طرؽ التغيَت اليت 

وض باإلقتصاد الوطٍت بالنظر إىل احلجم الضخم للمنشآت اإلقتصادية العمومية يف ظل ادلنشآت اإلقتصادية كالنه
غياب الكفاءة البشرية ادلؤىلة لتسيَتىا كاإلطلفاض يف حجم ادلوارد ادلالية اليت ال تكفي لتلبية حاجيات ىذه 

ضحة على عملية سيرب ادلنشآت يف ظل ضغوطات بيئة األعماؿ العادلية، كلكل طريقة من طرؽ اخلوصصة أثار كا
نظرا للمراحل اليت سبر هبا ىذه األخَتة ضلو  ادلنشآت ادلنشآت ما غلعل عملية التغيَت تؤثر بدرجة كبَتة على صلاحها

إحداث تبٍت إحدل طرؽ اخلوصصة، حيث تعمل على إرساء قواعد جديدة للثقافة التنظيمية تتناسب كنوع 
طرؽ ى تغيَت طاقم التسيَت يف اإلدارة العليا أك إعادة ىيكلتو ليتناسب مع التكنولوجيا كاآلالت ادلستوردة كالعمل عل

ائر من خالؿ تبنيها لعمليات اخلوصصة مل تعطي اإلىتماـ الكايف بادلورد البشرم ز اخلوصصة ادلتبعة، إال أف اجل
 ادلوارد الضركرية.كردكد أفعاليو، ما جعل عملية التغيَت تفتقر للدكافع األساسية لتطبيقو بنجاح يف ظل غياب 

 (: عالقة طرق الخوصصة بهدف تحسين الكفاءة.18جدول رقم)
 تحسين الكفاءة واألداء طرق الخوصصة

 التسيَت. خوصصة
 التأجَت.

 اإلمتياز.         عقد اإلدارة.

 إدخاؿ معايَت كطرؽ اإلدارة احلديثة. 
 تنشيط ادلؤسسات اخلاسرة. 

 يستفيد العاملوف من ادلهارات التقنية كاإلدارة ادلتعاقدة.
 إدخاؿ تكنولوجيا متطورة. البيع ادلباشر.

 إدخاؿ طرؽ اإلدارة احلديثة.
 مسؤكلية اإلدارة أماـ ادلساعلُت. بيع األسهم يف األسواؽ ادلالية.

 بركز الكفاءة من خالؿ سعر األسهم.
َت، إدارة التغيَت كأداة لتفعيل اخلوصصة، كرقة حبث مقدمة بادللتقى الدكيل حوؿ اإلبداع كالتغيَت التنظيمي يف ادلنظمات عبد الكرَل شوكاؿ كبراىيمي مس المصدر:

 .06احلديثة، جامعة سعد دحلب البليدة، )د.ت.ف(، ص.

( بعنواف عالقة طرؽ اخلوصصة هبدؼ ربسُت الكفاءة، صلد أف خوصصة التسيَت تعتمد 18من اجلدكؿ رقم)
طرؽ كمفاىيم التسيَت اإلدارم احلديث مع اإللتزاـ بضركرة اإلىتماـ بادلورد البشرم خاصة يف رلاؿ العمليات على 

التقنية كىو ما تقدمو عقود اإلمتياز، كما هتتم عقود اإلدارة بتنشيط ادلؤسسات اخلاصة، كما كأف البيع ادلباشر 
ربسُت اإلنتاج، يف حُت هتتم األسواؽ ادلالية بإبراز كفاءة يهتم بإدخاؿ كامل التكنولوجيا ادلتطورة اليت من غرضها 

 السهم كربديد مسؤكلية اإلدارة أماـ ادلساعلُت.
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ادلنشأة اجلزائرية مل تبادر بالتغيَت إال بعد ظهور األزمات كادلشاكل كلقد كاف أغلب ىذه األزمات ذات مصدر 
 حيث كاف،لتسريح العماؿنتيجة االداخلية اليت سادت  ةبالبيئإضافة إىل التغَتات اخلاصة  ،سياسي بالدرجة األكىل

لربامج اإلصالح اإلقتصادم ادلربمة مع صندكؽ النقد الدكيل كالبنك الدكيل يف مرحلتيها اإلستقرار كالتكيف زلاكلة 
ادلراحل ة التغَتات احلاصلة كالتوجو ضلو تغيَت البنية التحتية اإلقتصادية من أجل عودة النمو، لتميز سلتلف بدلواك

التارؼلية اليت مرت هبا ادلنشأة اجلزائرية باإلنتقاؿ من ظلوذج تسيَت إىل ظلوذج تسيَت آخر من خالؿ قيامها بتغَتات 
جذرية مست يف الكثَت من احلاالت التغيَتات ادلادية، اذليكلية كالتقنية، ككذا التغيَتات اليت مست ادلوارد البشرية 

كالعرؼ اإلدارم  ىا كربقيق الكفاءة يف أداء أعماذلا، إال أف العراقيل القانونيةهبدؼ معاجلة اخللل يف طرؽ تسيَت 
أثرت على ادلتطلبات األساسية إلصلاح عملية التغيَت يف ادلنشآت العمومية اليت ركزت على تغيَت األىداؼ 

قف اإلدارية اليت تتطلب كاإلذباىات كالتقنيات ادلستخدمة دكف تبنيها لألساليب اليت تتميز بادلركنة يف بعض ادلوا
كىو ما شكل حاجزا كبَت ألصحاب النفوذ يف الدكلة)مقاكمة التغيَت( كما نتج عنو من أزمات إنعكست ذلك، 

من تزايد حاد يف نسب البطالة أما إقصاديا فتزايد على اجلانب السياسي من عدـ اإلستقرار، كاإلجتماعي بالدرجة 
 حجم ادلديونية.
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 إقتصاد المعرفة ) المتطلبات والعراقيل(. الثالث: مكانة اإلقتصاد الجزائري في ظلالمبحث 

فرضت بيئة األعماؿ العديد من الضغوطات على الدكؿ كادلنشآت يف اجملاؿ اإلقتصادم كما ساىم يف زيادة 
ستحدثة يف خلق كتقدَل تصاؿ كطرؽ اإلبداع كاإلبتكار ادلىذه الضغوطات الوتَتة ادلتسارعة لتكنولوجيا اإلعالـ كاإل

ادلنتجات للعميل تساىم يف ربقيق ادلنشأة دلستويات أكرب من ادلركنة للتكيف كاستغالؿ الفرص كادلوارد ادلالية، 
 ادلادية كالبشرية يف القياـ بعمليات البحث كالتطوير لكوف إقتصاد ادلعرفة يركز على ادلعرفة كتطبيق التقنية. 

التوجو ضلو بناء رلتمع معلومايت باإلعتماد على العديد من ادلؤشرات منها مؤشر ساىم إقتصاد ادلعرفة يف كما 
التعليم الذم يساىم يف تراكم رأس ادلاؿ كتطبيق التقنية أك التكيف مع التكنولوجيات احلديثة، أما مؤشر 

ىم مؤشر اإلبتكار تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ يقيس مستول النفاذ إىل التكنولوجيا كإستخداماهتا، يف حُت يسا
العادلي يف قياس اإلبتكار كتقييم الربامج الداعمة لو، ىذا باإلضافة إىل كل من مؤشر ادلعرفة كمؤشر إقتصاد ادلعرفة 

 اللذاف يقيساف قدرة الدكلة على االندماج يف اإلقتصاد ادلعريف.

، الصحة اليت تسعى لتحقيق ؽليز الدكلة اجلزائر عن غَتىا من الدكؿ يف بعض القطاعات كالتعليم كرغم ما
اجلزائر عمدت إىل زلاكلة تطبيق مجلة من اإلصالحات للوصوؿ إىل  ادلنفعة العامة كفقا دلبدأ العدالة اإلجتماعية فإف

تطبيق كلو جزئي لإلقتصاد ادلعريف لتتمكن من التواصل مع اإلقتصاد العادلي ذلك ببناء قاعدة البٌت التحتية يف رلاؿ 
ـ كاإلتصاؿ للتكيف مع التغَتات اليت تطرحها بيئة األعماؿ كرلراهتا، إضافة إىل تبٍت أساليب تكنولوجيا اإلعال

جديدة يف التسيَت كمناىج عمل سلتلفة تسمح بتوليد ادلعرفة كتطبيقها إلمتالؾ مزايا تنافسية للتحوؿ من رلتمع 
 صناعي إىل رلتمع ادلعلومات.

 في الجزائر.التحول نحو إقتصاد المعرفة  المطلب األول:

لتكيف مع بيئة األعماؿ بإعتباره التقنيات احلديثة من ا إستخداـجبانب  ادلركد البشرم الكفء كادلؤىل ساىم
األساسي يف توليد ادلعرفة كمشاركتها لضماف إستمرارية ادلنشأة كتطورىا، كما مكن اللجوء إىل التعليم  ادلورد

عن باقي ادلنشآت ادلنافسة يف نفس  التنافس ادلعريفكتساهبا دلزايا كالبحث العلمي كاالبتكار يف ريادة ادلنشأة كإ
مؤشر إقتصاد ادلعرفة الذم ػلدد مدل صلاعة  ؿ يف إقتصاد ادلعرفة من خالؿكيتم قياس إندماج الدكلة  ،القطاع

ى توليد ادلعرفة إستخداـ ادلعرفة يف أية دكلة لتحقيق التنمية اإلقتصادية، كمؤشر ادلعرفة الذم يقيس قدرة الدكلة عل
 كنشرىا.
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 -أوال: الوضع المعرفي وفقا لمؤشرات إقتصاد المعرفة) المنظومة اإلقتصادية والمؤسساتية في الدولة
 (.-مدى تطورها التنظيمي

تدعم التحوؿ ضلو إقتصاد ادلعرفة من خالؿ توفَت بيئة األعماؿ يف أم دكلة  ادلنظومة اإلقتصادية كادلؤسساتية 
ستخدـ فيها قواعد كمعايَت احلوكمة، كؽلكن احلكم على كفاءهتا من خالؿ مؤشر ادلعرفة كمؤشر اليت تادلناسبة 

 إقتصاد ادلعرفة.

 .2012-2007-2005-1995(: مؤشر اإلقتصاد المعرفي في الدول العربية للسنوات 19جدول رقم)
  السنوات             
 الدولة

1995 2005 2007 2012 

 5.96 4.76 4.95 4.66 السعودية
 5.33 6.01 5.85 5.62 الكويت

 5.84 6.17 5.83 5.62 قطر
 6.14 5.12 4.08 4.56 عماف

 9.60 5.58 5.23 6.87 البحرين
 6.94 5.78 5.69 6.32 اإلمارات

 - 2.82 2.97 2.18 سوريا
 4.95 5.19 5.12 4.76 األردف
 3.78 3.93 3.77 4.07 مصر

 3.61 3.30 3.10 3.24 ادلغرب
 3.79 3.07 2.73 2.26 اجلزائر
 4.56 4.52 4.20 4.35 تونس
 1.92 1.62 1.41 1.76 اليمن

 :مت إعداده باإلعتماد على: المصدر

 .90-89، ص ص.2014، اخلامس ، العدد، اجلزائرالمجلة الجزائرية لإلقتصاد واإلدارة، "إقتصاد ادلعرفة كالنمو اإلقتصادم باجلزائر"بن كنيس ليلى،  -

-2007-2005-1995مؤشر اإلقتصاد ادلعريف يف الدكؿ العربية للسنوات  ( بعنواف19اجلدكؿ رقم)من 
متقدمة بذلك على كل من  1995يف مؤشر إقتصاد ادلعرفة لسنة 2.26، صلد أف اجلزائر حققت معدؿ 2012

السعودية كالكويت، يف حُت حققت معدؿ  كمتأخرة بأشواط على إقتصاديات دكؿ اخلليج خاصة تونس كاليمن
 2007حُت حققت سنوات  يفزلققتا بذلك تطورا طفيفا غَت ملحوظ،  2005يف مؤشر ادلعرفة لسنة  2.73
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على التوايل لتشكل قفزة نوعية يف لتطورىا كإندماجها يف اإلقتصاد ادلعريف، لكن  3.79ك 3.07معدؿ  2012ك
دلبادرات ادلعموؿ خاصة يف رلاؿ التنمية البشرية كتكنولوجيا اإلعالـ اإلمكانيات ادلتاحة للجزائر يف ضوء ا

 نافسة على مراكز أعلى يف ىذا ادلؤشر.ادلتأىلها إىل  كاإلتصاؿ كتشجيع اإلبداع

 .2012، 2000، 1995(:مؤشر المعرفة في الجزائر للسنوات20) جدول رقم
 مؤشر المعرفة الرتبة السنوات
1995 108 4.05 
2000 110 3.44 
2012 96 4.28 
 .90، ص.2014، 05، العددالمجلة الجزائرية لإلقتصاد واإلدارة، "إقتصاد ادلعرفة كالنمو اإلقتصادم باجلزائر "بن كنيس ليلى، المصدر:

، صلد أف اجلزائر 2012، 2000، 1995( بعنواف مؤشر ادلعرفة يف اجلزائر للسنوات20من اجلدكؿ رقم)
كإحتلت  4.05معدؿ  1995الزمن يف مؤشر ادلعرفة حيث سجلت مؤشر ادلعرفة لسنة ربقق ربسنا مستمرا مع 

لتتأخر بأشواط على  110كإحتلت الرتبة  3.44حققت كفقا دلؤشر ادلعرفة معدؿ  2000، أما سنة 108الرتبة
دكلة اجلزائر الداخلُت  يف ادلؤشر كاستمرار  بعض الدكؿ الرائدة يف ىذا ادلؤشر كىذا راجع إلزدياد عدد الدكؿ

فقد  2012دبؤشر ادلعرفة لسنة  بالقياـ باإلصالحات اإلقتصادية الضركرية لتحقيق مراكز أفضل، أما ما تعلق
 كىو ما يؤكد اجلهود ادلبذكلة يف ىذا اجملاؿ. 96كأحتلت الًتتيب  4.28حقق معدؿ 

 الوضع المعرفي وفقا لمؤشرات التعلم وبيئة البحث العلمي. ثانيا:

 منتجاتنتشار الوعي كتقدَل إل نظراكإزدىار اجملتمعات يف النهوض باإلقتصاد ، البحث كالتطوير لميساىم التع
كفقا دلتطلبات التحوؿ  مشاريع البحث كتشجيعو، لذا عمدت اجلزائر إىل اإلنفاؽ على كخدمات جديدة أك زلسنة

اكلة تطويره برارلو يف ظل ادليزة ادلتعلقة اإلنفاؽ على التعليم كزل يفضلو إقتصاد ادلعرفة، يف حُت إستمرت اجلزائر 
 دبجانية التعليم يف مجيع األطوار من االبتدائي إىل اجلامعي.

 وفقا لبيئة البحث العلمي. - أ

كإتفاقية" برف"  1883"بشأف محاية ادللكية الصناعية لسنة  مت إقرار حقوؽ ادللكية الفكرية يف إتفاقية" باريس
 كتتوىل إدارة ادلعاىدتُت ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية 1986فنية سنة بشأف محاية ادلصنفات األدبية كال

"Wipo"  كىي منظمة تابعة دلنظمة األمم ادلتحدة كهتدؼ يف عملها للمساعدة على ضماف احلماية حلقوؽ
ادلبدعُت كأصحاب ادللكية الفكرية يف العامل، حيث تعرؼ ادللكية الفكرية على أهنا" احلقوؽ اليت ترد على أشياء 

أك نسبو إليو كحق ادلخًتع يف معنوية غَت زلسوسة من خلق الذىن كنتاج الفكر كتثبت لصاحبها أبوتو للحق 
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ضمن الربنامج اخلماسي األكؿ  1998، يف حُت مت إقرار أكؿ قانوف للبحث العلمي يف اجلزائر سنة 1إخًتاعو."
ككاف اذلدؼ من إرساء ىذا القانوف ذبسيد البحث العلمي ميدانيا كخلق  2002-1998ادلمتد من الفًتة 

األىداؼ ادلخطط ذلا من تطوير للتكنولوجيا، لتلجأ اجلزائر سنة  منشآت لتسيَته إال أف ىذه الفًتة مل ربقق
إىل إنشاء ادلدرية العامة للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي اليت سبركزت مهامها حوؿ ترقية البحث  2009

 2العلمي بتدعيم القواعد العلمية كربديد الوسائل الضركرية للبحث كالتطوير.

من الناتج احمللي ما أدل هبجرة األدمغة إىل اخلارج  %0.2البحث العلميال تتجاكز نسبة اإلنفاؽ على 
لتصنف اجلزائر كأكؿ دكلة طاردة للكوادر العلمية ضلو اخلارج، حيث سبيزت منظومة البحث العلمي كالتطوير 

ما أدل إىل ظهور  1998من الناتج احمللي قبل سنة  %0.28التكنولوجي بضعف كبَت حيث كانت زبصص ذلا 
عديد من السلبيات أعلها ضعف عالقات التعاكف بُت قطاعي البحث كاإلنتاج كقلة براءات اإلخًتاع ادلسجلة من ال

حيث قدرت اإلعتمادات ادلخصصة ادليزانية البحث العلمي  2000ىذه النسبة سنة  طرؼ الباحثُت لًتتفع
لة بناء إقتصاد تنافسي بإصدار تشريع مليوف دينار جزائرم، لتتجو يف إطار زلاك  31كالتطور التكنولوجي حوايل 

دؼ إىل هت اليت 2002-1998خاص يتعلق بقانوف الربنامج اخلاص بالبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي للفًتة 
برنارلا للبحث  25ربقيق التنمية اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية، العلمية كالتكنولوجية كذلك من خالؿ كضع 

 3حيث قسمت ىذه الربامج إىل صنفُت علا: كالتطوير حيز التطبيق،

: كتشمل الزراعة كتغذية ادلوارد ادلائية، البيئة، التنقيب كإستغالؿ برامج وطنية للبحث ما بين القطاعات -
 ادلواد األكلية كتثمينها، البناء كالتعمَت كالتهيئة العمرانية، النقل كالصحة، التعليم، العدالة.

تشمل رلاالت الطاقة، التقنيات النوكية، التكنولوجيا الصناعية : برامج وطنية للبحث المتخصص -
 كالفضائية كتطبيقاهتا، احملركقات كالتكنولوجيا احليوية.

 

 
                                                           

، ص 2015، اجلزائر، العدد اخلامس،تصاليةاإلو مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية ، "ادللكية الفكرية يف اجلزائر يف ظل اإلعالـ اجلديدحقوؽ "نايلي نورة،  1
 .09-03ص.

، تقال عن: 24/11/2016الصادر بتاريخ حوؿ اإلنفاؽ على البحث العلمي كسبويلو، توفيق بوقاعدة، 2
http://www.scidev.net/mena/feature/algeria-scientific-capacity-fond-hafidh-aouragh-1.html،  تاريخ اإلطالع

(15/02/2017.) 
ادلعرفة الركيزة ادلؤسسات  الطاىر ىاركف كفطيمة حفيظ، إشكالية البحث كالتطوير يف دكؿ ادلغرب العريب)تونس، ادلغرب كاجلزائر(، ادللتقى الدكيل الثالث حوؿ تسيَت 3

 .427-426،ص ص.2005نوفمرب  13-12اجلديدة كالتحدم التنافسي للمؤسسات اإلقتصادية، بسكرة،
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 .2009إلى 2001 الممتدة من(: تطور نفقات البحث والتطوير بالنسبة للناتج الداخلي الخام للفترة 21جدول رقم)
 09 08 07 06 05 04 03 2 01 السنوات
 0.92 0.74 0.56 0.38 0.10 0.20 0.20 0.40 0.20 %النفقات

، 44، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، "معامل التنافسية ادلبنية على ادلعرفة كاإلبداع التكنولوجي دراسة إستكشافية لواقع اإلقتصاد اجلزائرم"صلاة كورتيل، المصدر:
 .400ص.،2015

للفًتة ادلمتدة من  البحث كالتطوير بالنسبة للناتج الداخلي اخلاـ( بعنواف تطور نفقات 21من اجلدكؿ رقم )
مل تلي األعلية الالزمة لنشاط البحث  2005إىل سنة  1998نالحظ أف اجلزائر من سنة  ،2009إىل  2001

، 2001من الناتج الداخلي اخلاـ للسنوات %20ثابتة بعدـ ذباكزىا  كالتطوير حيث بقيت نسبة اإلنفاؽ
لربامج  اليت توجهت الدكلة خالذلا إىل زلاكلة التطبيق الفعلي 2002على التوايل بإستثناء سنة  ،2004، 2003

 ، لَتتفع%10بنسبة  2005نسبة اإلنفاؽ أدٌل مستول ذلا سنة  ، لتبلغ%40البحث ادلدرجة بصنفيها بنسبة 
على  %74 ،%56، %38زلققا نسبا بلغت  2008، 2007، 2006للسنوات  بعد ذلك بوثَتة متزايدة

تزامنا  2009سنة %92التوايل كىذا راجع بالدرجة األكىل إىل إرتفاع أسعار البًتكؿ، كليحقق أعلى نسبة كىي 
 مع إنشاء ادلدرية العامة للبحث العلمي كالتطوير التكنولوجي يف زلاكلة إلساء القواعد األساسية لبناء رلتمع معريف.

ربية قد فشلوا يف نقل التكنولوجيا كعلم كتوطينها ألف جل ما قاموا كيف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة أف الدكؿ الع
بو خالؿ العقود النفطية ادلاضية ىو إستَتاد التكنولوجيا كأحيانا إستَتاد كسائل إنتاجها كبناء البٌت التحتية الصناعية 

قنية كىو ما سببا يف تقادـ إلنتاج بعضها دكف أف يتمكنوا من إمتالؾ كتوطُت العلم الذم يؤدم إىل بناء كتطوير الت
 1منتجاهتم كعدـ قدرهتا على منافسة ادلنتجات العادلية. 

 .2016إلى     منالممتدة ( عدد براءات اإلختراع المسجلة للفترة 22جدول رقم)
 المؤسسات     

       السنة
مؤسسات التعليم 
 العالي والبحث العلمي

 مراكز األبحاث
(MESRS) 

التابعة مراكز ومعاهد البحوث 
 للمؤسسات اإلقتصادية

 وكاالت األبحاث
(MESRS) 

 لمجموعا

 116 - 16 42 58 العدد     
 100 - 14 36 50 النسبة

     -          العدد     
 100 - 12 39 49 النسبة

 168 - 18 81 69 العدد 2013
 100 - 11 48 41 النسبة

 174 03 45 76 70 العدد 2014
 100 01.72 14.36 43.67 40.22 النسبة

                                                           
، القياس كالوضع النسيب "أشرؼ العريب، 1  .15،ص.2007، 39، العدد بَتكت ،مجلة بحوث إقتصادية عربية، "رأس ادلاؿ البشرم يف مصر: ادلفهـو
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 200 03 26 80 91 العدد 2015
 100 1.5 13 40 45.5 النسبة

 237 07 25 90 115 العدد 2016
 100 2.95 10.55 37.79 48.52 النسبة

 باإلعتماد على: مت إعدادهالمصدر: 
- Direction Générale de la recherche scientifique et dudéveloppement technologique, Recueil des brevets d’invention (Alger : 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2011-2014), p. 06.08 10  

- Direction Générale de la recherche scientifique et dudéveloppement technologique, Eléments de propriété industrielle et recueil des 

brevets d’invention (Alger : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2015), p  07  

- Direction Générale de la recherche scientifique et dudéveloppement technologique, Eléments sur la propriété intellectuelle en 

Algérie et recueil des brevets d’invention 2015 et 2016(Alger : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2016), 

p.06. 

- Direction Générale de la recherche scientifique et dudéveloppement technologique, Eléments de la propriété intellectuelle et état 

des lieux brevets 2017 (Alger : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2017), p 02.  

 ، صلد أف2016-2011من  ادلمتدة (: عدد براءات اإلخًتاع ادلسجلة للفًتة22من اجلدكؿ رقم)       
براءة إخًتاع يف حُت ال يزاؿ مركز  20ربتل ادلرتبة األكىل يف ترتيب مؤسسات التعليم العايل مع  01جامعة البليدة 

براءة إخًتاع، مع اإلشارة إىل أف جامعة  15بعدد CRD/ SAIDALالبحث كالتطوير للمؤسسات اإلقتصادية 
براءات إخًتاع  06مت إيداع  2014كسنة أكرب مودع لرباءات اإلخًتاع تليها مؤسسة صيداؿ،  01البليدة 

براءة إخًتاع بُت جامعة زلمد بوقرة بومرداس كمركز  01ككذا  01كجامعة سطيف  01مشًتكة بُت جامعة البليدة 
كانت بسبب الزيادة يف عدد كدائع   2017، الزيادة يف سنة (CREDEG)البحث كتطوير الكهرباء كالغاز

براءات إخًتاع أكثر  24زيادة العدد اإلمجايل لشهادات الباحثُت الوطنيُت مع ادلؤسسات التعليمية اليت أدت إىل 
 2015.1مقارنة مع سنة 

 وفقا لمؤشرات التعليم. - ب

ادلتاحة إستغالؿ ادلوارد لبناء العقوؿ ادلبدعة كالقادرة على يشكل التعليم أىم عامل يف تراكم الرأمساؿ البشرم 
نوعية يف تدىور نفقات ال زاؿ يعاٍل ل هاربملغم اجلزائر كرغم رلانية التعليم كر كربقيق التنمية ادلستدامة،إال أف 

 أيضا  كالذم ال يراعي الكفاءةعلى حساب لإلعتماد على إنتاج الكم  التعليم العائد لتدٍل التحصيل ادلعريف 
 .متطلبات سوؽ العمل

 .2015إلى 2000من الممتدة (:مؤشر التنمية البشرية للفترة 23جدول رقم)
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 السنة

 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.69 0.64 المؤشر
 (.07/05/2017)تاريخ اإلطالع  ،www.ar.knoema.com ،، مؤشر التنمية البشرية:بيانات أطلس العامل المصدر

                                                           
1
Direction Générale de la recherche scientifique et du  développement technologique, Eléments de la propriété 

intellectuelle et état des lieux brevets 2017, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,      

Alger, 2017, p  .70.  

http://www.ar.knoema.com/
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على صعيد ، صلد أنو 2015إىل 2000من ادلمتدة البشرية للفًتة  التنمية( بعنواف مؤشر 23من اجلدكؿ رقم) 
تعادؿ نقطة  2005ك 2000التعليم صلد أف اجلزائر حققت مؤشرات تنمية مرتفعة مع الزمن حيث سجلت سنة 

نمية نقاط مرتفعة يف مؤشرات الت 2015إىل  2010على التوايل، يف حُت سجلت للسنوات من  0.69ك 0.6
نقطة كىذا راجع إىل اإلنفاؽ على ادلوارد البشرية  100نقطة من أصل  0.75نقطة إىل  0.72البشرية فمن 

ات خاصة يف قطاع التعليم األساسي، لذا فإف زلاكلة مواصلة تطوير القطاع التعليمي كالًتكيز على التخصص
 .ادلطلوبة يف سوؽ العمل تستلـز

 لمؤشرات تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال.الوضع المعرفي وفقا  ثالثا:

كػلوم تكنولوجيا كإستخدامتها كمصادرىا القيس مستول النفاذ إىل شر تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ يمؤ 
 األنًتنت باخلدمة اخللوية ادلتنقلة كمستعملي األنًتنت. مؤشرات مثل: على عدة

 2013إلى  1995من  الممتدة (: مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال للفترة24جدول رقم)
 2013 2012 2000 1995 السنوات
 2.78 4.04 3.11 4.87 المؤشر
 :على باإلعتماد مت إعداده: المصدر

            .90، ص.2014، 05، العددالمجلة الجزائرية لإلقتصاد واإلدارة، "إقتصاد ادلعرفة كالنمو اإلقتصادم باجلزائر "بن كنيس ليلى، -
- Http://www.itu.int  

 

صلد ، 2013إىل  1995من ادلمتدة مؤشر تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ للفًتة  ( بعنواف24من اجلدكؿ رقم)
يف تطوير بنيتها منذ حقبة من الزمن، كاليـو تعد اجلزائر من  أف تطور البنية التحتية لإلتصاؿ كاإلعالـ بدأت اجلزائر

الذم تزامن  2013هناية سنة  احلديثة خاصة بعد إطالقها خلدمات اجليل الثالثبُت الدكؿ اليت توفر التكنولوجيا 
يف مؤشر تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ على غرار سنة  2.78مع إنتعاش قطاع احملركقات حيث سجلت معدؿ 

 على التوايل.  4.04ك 4.87اليت سجلت معدؿ  2012ك 1995

عائم األساسية لبناء البيئة الرقمية، تشهد اجلزائر كل سنة أسبوع كبإعتبار تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ من الد
كاف ربت شعار التدفق   2010نشاط يف تكنولوجيا اإلعالـ كاإلتصاؿ الذم يصادؼ اليـو الوطٍت لألنًتنت سنة 

 ADSL" .1العادلي للجميع "

                                                           
 .31،ص.2016،احلادم األكؿ العدد باتنة،  ،مجلة اإلقتصاد الصناعي، "ائرز كاقع ادلعلوماتية يف اجل"عيسى بلخوخ كخلضر خالؼ،  1
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تظهر  I.D.Iرقاـ ادلؤشر " أف أ2013األمُت العاـ لإلرباد الدكيل لإلتصاالت " محدكف توريو" سنة  كقاؿ
مربرات كثَتة للتفاؤؿ، حيث رضعت احلكومات تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت بوضوح على رأس األكلويات  

 1كأداة رئيسية للنمو اإلجتماعي، اإلقتصادم كىو أفضى إىل زيادة يف النفاذ كإطلفاض يف األسعار."

الرقمية كالتجارية كدرجة تقدمها أك تراجعها يف ما ىي: ضعف كالعوائق األساسية اليت تؤثر سلبا على اجلاىزة 
دكر احلكومة كإنتشار الفقر كعدـ اإلستقرار اإلقتصادم، عدـ ثقة ادلستهلكُت يف التسويق اإللكًتكٍل، عدـ كجود 

نية، جهود تسويق توضح فوائد التجارة اإللكًتكنية، عدـ كجود قوانُت تنظم احلماية الفكرية كاألعماؿ اإللكًتك 
ضعف تطبيق خدمات األنًتنت كإرتفاع تكلفتها، ضعف درجة التحرير قطاع اإلتصاالت، عدـ توافر التدريب 
الكايف للموظفُت خاصة مستخدمي احلاسوب كالربرليات كعدـ كجود مبادرات حكومية لدعم األنًتنت كالتجارة 

 2اإللكًتكنية.

 .2013 -2009من الممتدة ل للفترة (: مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصا25جدول رقم)
    السنوات             

 البيان    
تطور أجهزة 

 الحاسوب
تطور عدد مستخدمي 

 األنترنت
 الهاتف الثابت تطور

 )عدد الخطوط(
نمو مشتركي الهاتف 

 )عدد الخطوط( النقال

2009 546250 4700000 2576200 32729800 
2010 786400 5200000 3100000 32780165 
2011 894690 6400000 45000000 35200000 
2012 993500 7300000 5100000 37510000 
2013 1223600 812000 6000000 39500000 

 .44-30، ص ص.2016، الثاٍل، جامعة باتنة، العدد مجلة اإلقتصاد الصناعي، "يف اجلزائر إقتصاد ادلعرفةكاقع "عيسى بوخلوخ كخلضر خالؼ،  :المصدر

، 2013إىل  2009من  ادلمتدة ( بعنواف مؤشرات تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاؿ للفًتة25من اجلدكؿ رقم)
صلد أف كل من أجهزة احلاسوب كمستخدمي األنًتنت كخطوط اذلاتف الثابت كالنقاؿ يف إرتفاع مستمر مع 

ما غلعل سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر من أكثر األسواؽ نشاطا على ادلستول اإلفريقي ألف كمن  كىو ،السنوات
            ادلتعارؼ عليو لدل الدكلة ككافة الشعب أف السوؽ اجلزائرية يتوفر فيها حاليا ثالثة متعاملُت ىم 

Nedjma ,Mobilis ,Djezzy   اليت حولت ملكيتها إىل ادلنشأة القطريةOredoo لتتمكن اجلزائر كفقا ذلذه ،
 2015ادلؤشرات من إحتالؿ ادلراكز األكىل يف ىذا ادلؤشر كىو ما يؤكده التقرير العادلي لتكنولوجيا ادلعلومات لسنة

                                                           
 :نقال عن، 2013اإلرباد الدكيل لإلتصاالت، أحدث األرقاـ ادلتعلقة بالتطورات التكنولوجية كالًتتيب العادلي يف ىذا الصدد، 1

 Https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/pdf/41-ar.pdf ، (.28/01/2015)اإلطالع تاريخ 
 .124،ص.2007كرقلة، العدد اخلامس،  ،مجلة الباحث ،"كاقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب كاجلزائر "بوشوؿ فايزة كأخركف، 2

https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/pdf/41-ar.pdf
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 108دكلة عربية كادلرتبة  14عربيا يف مؤشر جاىزية البنية الرقمية من بُت مسح  13فإف اجلزائر إحتلت ادلرتبة 
دكلة ذلك أف اجلزائر  143عادليا يف مؤشر جاىزية الشبكات من بُت  120ل اجلزائر ادلرتبة عادليا، كما ربت

 .2014-2010ها ادلخصصة للمخطط اخلماسي من إنفاق %40خصصت لتنمية رأس ادلاؿ البشرم أكثر من 

 الوضع المعرفي وفقا لمؤشرات اإلبتكار العالمي. رابعا:

غلمع بيانات العديد من الدكؿ اليت تريد  ( G.I.I :Global Innovation Index)مؤشر اإلبتكار العادلي
إحتساب مؤشر عاـ لكل دكلة ادلنجزة ، ليتم دعم اإلبتكار كالنتائج  فيما تعلق بربامج اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف

لملكية الفكرية يف عملية شفافة لتحسُت الطريقة اليت يتم هبا قياس اإلبتكار، كلقد صنف تقرير ادلنظمة العادلية ل
 128نقطة، كلقد تضمن التقرير الصادر عن ادلنظمة تصنيف  24046عادليا دبجموع  113اجلزائر يف ادلرتبة 
 مؤشرا. 82دكلة إستناد إىل 

أربعة رلاالت أساسية  2016-2014السياسات ادلتعلقة بالعلـو كالتكنولوجيا يف اجلزائر بُت عامي  شهدت
 1لتوفَت بيئة مشجعة على االبتكار من أجل ربقيق ربوؿ صناعي ناجح كىي:

سبويل اإلبتكار يف األعماؿ التجارية كريادة األعماؿ كزيادة مقدار الدعم ادلخصص للمشاريع الصغَتة  -
 طة كلتدكيل نشاطها.كادلتوس
ترشيد اإلنفاؽ العاـ على البحوث كتعزيز الركابط بُت القطاعات العاـ كاخلاص فيما تعلق باألحباث اليت  -

 يضطلع هباكل منها.
 ضماف إستمرارية تدفق ادلواىب يف ادلستقبل كبناء ثقافة اإلبتكار. -
 ربسُت حوكمة السياسات ادلتعلقة بالعلم كالتكنولوجيا كاإلبتكار. -

 .2016العالمي لسنة  االبتكار(: ترتيب الدول العربية في مؤشر 26جدول رقم)
 الترتيب حسب مؤشر اإلبتكار العالمي الترتيب على مستوى الدول العربي الدولة

 41 1 اإلمارات
 49 2 السعودية

 50 3 قطر
 57 4 البحرين
 67 5 الكويت

                                                           
، ، 2017التوقعات اإلقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي، التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي ،(زلمد أمُت كغراكم إحساف ترمجة )سيفاش هبيلفاف1

 .119اخلليج  ص. ،دائرة النشر سيسرؾ دلركز األحباث اإلحصائية كاإلجتماعية كالتدريب للدكؿ اإلسالمية
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 70 6 لبناف
 72 7 ادلغرب
 73 8 عماف
 77 9 تونس
 82 10 األردف
 107 11 مصر

 113 12 اجلزائر
 125 13 اليمن

Source : www.sasapost.com/global-innovation - index-      Récupéré le            ). 

 
صلد أف تشجيع ، 2016( بعنواف ترتيب الدكؿ العربية يف مؤشر اإلبتكار العادلي لسنة 26من اجلدكؿ رقم)
 2016عربيا كىذا حسب تقرير التنافسية العربية لسنة  12عادليا كادلرتبة 113ػلتل ادلرتبةاإلبتكار يف اجلزائر 

، كذلك لعمل اجلزائر على دعم البٌت البحثية كسبويلها بادلوارد الالزمة 2016كملخص تقرير التنافسية العادلية لسنة 
اخلاص كاجلامعات كمراكز البحث العلمي اليت لقياـ ادلشاريع كالعمل على تعزيز الشراكة بُت القطاع العاـ كالقطاع 

كقد أشار التنافسية العربية إىل أف مستول اإلبتكار يف ، يف تعزيز ركح اإلبتكار يف اجملتمع سوؼ يكزف ذلا األثر
 اجلزائر قد تراجع بقدر كبَت على الرغم من إمكانياهتا كمصادرىا الطبيعية إال أهنا مل ربسن إستغالذلا.

 .2016إلى 2007 للفترة الممتدة من اإلبتكار العالمي لدولة الجزائر تطور ترتيب مؤشر (:27جدول رقم)
-2008 2007 السنوات

2009 
2009-
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 113 126 133 138 214 125 128 118 83 الترتيب

Source :http:// www.sasapost.com/global-innovation - index-      Récupéré le              

 2016إىل سنة  2007( تطور ترتيب مؤشر اإلبتكار العادلي لدكلة اجلزائر من سنة 27من اجلدكؿ رقم)
صلد أف اجلزائر مل ربافظ على مركز زلدد لنجدىا بُت االرتفاع كاإلطلفاض، حيث حدد مؤشر اإلبتكار لسنة ،

من أصل  24.38بنقطة  2015بتكار لسنة عادليا، حدد مؤشر اإل 133 دبركزنقطة  24.2 ما يعادؿ 2014
عادليا دلدخالت اإلبتكار  119دكلة، كلقد إحتلت  141عادليا من أصل  126نقطة كإحتلت ادلرتبة  100
نقطة، أما ما تعلق دبؤشر اإلبتكار لسنة  16.0عادليا دبؤشر  126نقطة يف حُت إحتلت ادلرتبة  32.1دبؤشر 

دكلة مت دراستها، مع اإلشارة إىل أف ىذا ادلؤشر  128من أصل  24.5ة فقد حدد ىذا ادلؤشر ذلذه السن2016
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عادليا حيث قسم ىذا ادلؤشر إىل ادلؤشرين  113( نقطة، يف حُت إحتلت ادلرتبة 100-0يأخذ اجملاؿ من )
ما ما عادليا، أ 104كربتل ادلرتبة  32.8الفرعيُت ادلمثالف يف ادلوارد ادلستخدمة يف رلاؿ اإلبتكار) ادلدخالت( 

عادليا، يف حُت بلغ مؤشر اإلبتكار لسنة  116كربتل ادلرتبة  16.1تعلق دبؤشر سلرجات اإلبتكار )النتائج( 
 126.1برتبة عادلية  24.4ما قيمتو  2015

 تحديات تطبيق إقتصاد المعرفة. فاق تطوير المنشأة في ظلا المطلب الثاني:

قياـ اإلقتصاد اجلزائرم على الصناعات اإلستخراجية لفًتة من الزمن ماضيا كحاضرا كمستقبال مع ربديد  يعد 
التوجهات ادلستقبلية كرسم توجهاهتا السياسية دبا ؼلدـ تنوع اإلقتصاد خارج قطاع احملركقات، كذلك بالعمل على 

إضافة إىل فتحها جملاؿ اإلستثمارات  اع اخلاص،التقليل من اإلجراءات البَتكقراطية ادلعرقلة لنمو كتطور القط
 األجنبية.

 عراقيل تطبيق إقتصاد المعرفة.  أوال:

أم أنو قائم على إسًتاذبية إستنزاؼ الثركة  البًتكؿمن ادلتعارؼ عليو أف اإلقتصاد اجلزائرم قائم على عائدات 
لتحرير اإلقتصاد اجلزائرم كىو ما ساىم بدرجة كبَتة يف البًتكلية كفقا للنظاـ السياسي ألنو كرغم احملاكالت ادلتكررة 

تفشي آليات الفساد كإنتشار البَتكقراطية السلبية اليت سيطرت لعقود طويلة من الزمن على التسيَت يف ادلنشآت 
مواكبة كإضعاؼ الطلب على التقنيات احلديثة كادلوارد البشرية ادلؤىلة كعدـ  اجلزائرية ما أثر على كفاءة ادلنشآت

التغَتات احلاصلة بل كزلاربتها يف زلاكلة للبقاء كاإلستفادة من الفرص القائمة بُت منشآت الدكلة كرجاؿ األعماؿ 
لألغراض اخلاصة، رغم زلاكالت الدكلة إدخاؿ العديد من اإلصالحات على النظاـ اإلقتصادم السائد يف كل فًتة 

تقار اإلقتصاد اجلزائرم ألىم عنصرين لتطبيق اإلقتصاد ادلعريف علا فإف فساد القيم حاؿ دكف صلاحها، إضافة إىل إف
إتساع الفجوة اليت خلفتها تكنولوجيا ادلعلومات بينها كبُت الدكؿ ادلتقدمة كحىت الدكؿ العربية منها، ككذا ادلوارد 

دلالئم لتنمية دكر التعليم إلعطاء رغم احملاكالت ادلتكررة يف ىذا اجملاؿ كادلرتبطة دبحاكلة خلق ادلناخ ا ادلؤىلةالبشرية 
 األعلية الكربل لرأس ادلاؿ الفكرم كالتخفيف من حدة الفقر كتشجيع اإلستثمارات األجنبية.

 

                                                           
1
 Direction général  de la recherche scientifique et de développement technologique, éléments de la propriété 

interllecelle et  état des lieux des brevets, www.dgrsdt.dz, Récupéré le               
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 1يف النقاط التالية: كما ؽلكن إضافة العراقيل اليت تواجو اإلقتصاد اجلزائرم لتطبيق إقتصاد ادلعرفة

إلتصاالت بُت الدكؿ ادلتقدمة كالدكؿ النامية، كاليت تقاس الفجوة الرقمية اليت خلفتها ثورة ادلعلومات كا -
 بدرجة توافر أسس ادلعرفة دبكونات اإلقتصاد اجلديد.

كعدـ بناء إقتصاد حقيقي  التخلف اذليكلي لإلقتصاد اجلزائرم إلعتماده ادلستمر على عائدات البًتكؿ -
 خاضع للمعايَت ادلتعارؼ عليها دكليا.

البٌت التحتية الالزمة للقياـ بعمليات اإلتصاؿ بشبكة األنًتنت خاصة فيما  غياب ادلستوىل ادلطلوب من -
 تعلق بالتكنولوجيا الالسلكية كاألقمار الصناعية كاذلواتف النقالة.

 من مواقعها مع ضعف اإلدلاـ هبا.%80إرتفاع تكلفة إستخداـ األنًتنت كإستحواذ اللغة اإلصلليزية على  -
يف بعض األحياف  السلبية منها ادلواقفا كتطبيقاهتا بل كتبٌت بعض ضعف الوعي بأعلية التكنولوجي -

إلنصراؼ إنشغاؿ احلكومات ادلتعاقبة إىل توفَت اإلحتياجات األساسية) مياه، تعليم، كهرباء، أمن( لتبقى مسألة 
 إقتصاد ادلعرفة يف نظر أغلب مسؤيل احلكومة يف أخر قائمة األكلويات.

البشرية كادلادية كاخلربات التكنولوجية اليت سبكنها من اإلنتفاع إقتصاديا من تكنولوجيا إفتقار اجلزائر للموارد  -
 ادلعلومات كاإلتصاالت.

كعدـ مصداقية  إنعداـ الثقة بإجراء ادلعامالت كالسداد عرب األنًتنت كعدـ إنتشار إعتماد التوقيع اإللكًتكٍل -
 من كالسرية.الوثائق اليت يتم تبادذلا عرب األنًتنت مع ضماف األ

 تدٍل ادلستول ادلعيشي لغالبية اجلزائريُت كتدىور القدرة الشرائية كالرعاية الصحية كمستول التعليم. -
تركيز السياسات التعليمية على الكم ال على الكيف لتعد اجلزائر بذلك أكؿ دكلة عربية طاردة للعقوؿ  -

 العلمية ضلو اخلارج.

 :المعرفة ثانيا: إنجازات الجزائر في ظل إقتصاد

 2يف ظل زلاكلة اجلزائر النفاذ إىل التقنيات احلديثة سبكنت من إصلاز ما يلي:

 إنشاء الوكالة الفضائية اجلزائرية ليتم  2002: يف جانفي الوكالة الفضائية والقمر الصناعي الجزائري
كبعدىا  "   Alsat" 2008ككضع يف مساره، ليتم سنة " Alsat 01إطالؽ القمر"  2002بتاريخ نوفمرب 

                                                           
 .09-08،ص ص.2005العدد الثامن،  ، بسكرة،العلوم اإلنسانيةمجلة ، "سبل إندماج اجلزائر يف إقتصاد ادلعرفة"سادلي مجاؿ،  1
 .20،ص.2008-2007، جامعة احلاج خلضر باتنةحبث مقدـ يف إطار مدرسة الدكتوراه، ، -كضعية اجلزائر-اإلقتصاد ادلعريف ،كآخركفبركات غنية  2
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"Alsat 03"  كىو ما يعترب مساعلة كطنية ىامة يف حركة التنمية كالتكنولوجيا كالتطوير خاصة أنو أحلق هبا ادلركز
 الوطٍت للتكنولوجيا الفضائية بأرزيو بغرب اجلزائر.

 ربمل يف طياهتا خطوة ىامة يف إطار تسهيل توفَت إمكانيات اإلتصاؿ إىل أكرب جهود شركة سونلغاز :
" السويسرية ش رػلة يف اجملتمع كىو اخليار الذم قامت بو الشركة الوطنية سونلغاز دبساعلة مؤسسة "أكراسكـو

كقد سبت ذبربة  "B.L.Vبتجزئة إدخاؿ شبكة األنًتنت عن طريق الشبكة الكهربائية بإستعماؿ جهاز إتصاؿ" 
لك كابل الكهرباء من ناقل للكهرباء إىل ناقل ىذه التقنية بنجاح ألكؿ مرة يف كالية عنابة بعدىا كىراف ليتحوؿ بذ

 "Power Line Communicationكذلك بإستخداـ تكنولوجيا األنًتنت بواسطة"  5.4لتدفق األنًتنت يصل إىل 
من السكاف  %97اإلطار كتربز أعلية ىذه الطريقة أيضا إذا علمنا أف  كاإلستغناء عن إستعماؿ اذلاتف يف ىذا

 بالكهرباء. يتوفر لديهم اإلشًتاؾ
  :مليار دينار من سلطط اإلنعاش  22الذم خصص لو مبلغ تجربة الحظيرة اإللكترونية بسيدي عبد اهلل

اإلقتصادم، كالذم يدخل يف إطار هتيئة مناخ مالئم تشريعيا كتنظيميا دلا عرؼ قطاع الربيد كادلوصالت تغَتات 
مدرسة للنابغُت، ككالة أنًتنت، ككالة إتصاالت إضافة جذرية، حيث تتكوف احلظَتة من معهد عايل لإلتصاالت، 

كإقتصادم مستقبلي  "Techno Pole"إىل مكاتب احلاضنات دلؤسسات التكنولوجيا ادلتقدمة كمشركع قطب تقٍت
ساىم يف سبويلو أطراؼ زللية كأخرل دكلية" شراكة جزائرية مع أمريكا، كندا، فرنسا ككوريا"، كاذلدؼ منها ىو 

ولوجيا اجلديدة يف اإلعالـ كاإلتصاؿ يف اجلزائر من خالؿ آليات متعددة نذكر منها: البحث كالتطوير تطوير التكن
 كإنشاء زلاضن للمؤسسات. نادلتخصص كالتكوي

  إتفاقياتOracle :كقعت شركة  مع سوناطراك والبريد"Oracle"  األمريكية أحد الركاد العادلية يف رلاؿ
" كاليت Oracle University"سة الوطنية للربيد كادلوصالت باجلزائر ألجل خلقبررليات ادلؤسسة مع كل من ادلدر 

مؤسسة للتعليم العايل مع إلتزاـ  12تتعلق بتنظيم برامج التكوين يف رلاؿ التقنيات اجلديدة لإلعالـ كاإلتصاؿ يف 
كبرامج التكوين كادلصادر ادلعتمدة يف التعليم العايل ىذا من جهة،  اآليلشركة األمريكية بتقدَل ذبهيزات اإلعالـ ال

لو  كأتيحتأما اإلتفاقية الثانية فكانت مع مركز شركة سونطراؾ الذم أعترب كشريك كىذا ألكؿ مرة يف إفريقيا 
 شهادة مطابقة حبيث أصبح مؤىال لتقدَل خدمات تكوينية معتمدة يف رلاؿ ادلنتجات التكنولوجية.

كاليت كاف من أىم اخلدمات  مشروع السداد اإللكترونيقامت اجلزائر يف ىذا اإلطار إطالؽ  كما    
زبوؿ حلاملها الشراء (Charge Card)اإللكًتكنية تقدَل البطاقات اليت كانت على النحو التايل بطاقات اخلصم

د تفرض عليو فائدة حسب كالسحب النقدم يف حدكد مبلغ معُت كلفًتة رلددة كيف حالة تأخره عن السدا
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، بطاقات اإلئتماف كىي بطاقة تسمح للعميل بالسداد كالسحب إلمتالكو رصيدا، ( Debit Card) اإلتفاؽ ادلرـب
معلومات عن حاملها ككذا  يسمح بتخزين "Puce"عا ج دقيقادل ذمكىي البطاقة "Smart cardكالبطاقة الذكية"

 1خالؿ الربرلة األمنية.زبزين األرصدة كحدكد التصرفات ادلالية من 
 الذم تتبناهمتوسطي  -مشروع المستشفى اإلفتراضي األورو"Eumedis" 10اإلجتماع يـو  انعقد 
 2مت تعيُت اجلزائر كشريك منسق للمشركع كتشمل ادلبادرة مشركعُت أساسُت علا: 2005أفريل 

- Emispher (Euro-Méditerranean Information Satellite Platform For Health Education 

And Reseach). 

- Emphis (Euro-Méditerranean Public Health Information System). 

إضافة إىل زلاكالت اجلزائر يف إطار اإلصالحات الشاملة اليت بدأت تأخذ فيها التكنولوجيا احلديثة لإلعالـ 
حيث أدل ذلك إىل نشأة مواقع حكومية تعكس اجلهود ادلبذكلة يف  ،كاإلتصاؿ حيزا كبَتا من إىتمامات الدكلة

رلاؿ مواكبة التطور التكنولوجي مثل موقع كزارة ادلالية، موقع كزارة اإلقتصاد، موقع رللس الدكلة كغَتىا من ادلواقع 
 التابعة دلؤسسات الدكلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ادللتقى الدكيل الثالث حوؿ تسيَت ادلؤسسات ادلعرفة الركيزة  ؤسسات ادلالية كادلصرفية،،أثار إقتصاد ادلعرفة على تنمية كتطوير ادل عبد اهلل غاًل كآيات اهلل موحلساف 1

 .07،ص.2005نوفمرب  13-12يومياجلديدة كالتحدم التنافسي للمؤسسات كاإلقتصاديات،بسكرة،
 .135،ص.2007،اخلامس العدد  كرقلة، ،مجلة الباحث ،"كاقع اإلقتصاد اجلديد يف العامل العريب كاجلزائر" بوشوؿ فايزة كآخركف،  2
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 ات الحيوية لإلقتصاد الجزائري.المطلب الثالث: تأثير إقتصاد المعرفة على تنافسية المؤشر 

الزمنية ربمل كل مرحلة يف طياهتا أساليب، إجراءات، مفاىيم،  مر اإلقتصاد اجلزائرم بالعديد من احملطات
أدكات كقوانُت طبقت يف سبيل رلرات التغَتات ادلفركضة على اإلقتصاد يف كل زلطة، لتعد مرحلة إقتصاد ادلعرفة 

تؤثر بدرجة كبَتة على معطيات اإلقتصاد الدكيل، كلقياس مدل تكيف اإلقتصاد أىم ادلراحل حاليا كمستقبال 
 اجلزائرم مع معطيات بيئة األعماؿ الدكلية يتم إدراج رلموعة من ادلؤشرات. 

 أوال: تأثير إقتصاد المعرفة على المؤشرات المالية والتجارية.

 من جهة كحجم إنفاقها كمدل تنوع إقتصادىا. تعكس ادلؤشرات ادلالية كالتجارية مكانة الدكلة كحجم ديوهنا

 .2016إلى  2010من الممتدة  (:تطور المؤشرات المالية والتجارية للجزائر للفترة28جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

الناتج المحلي 
مليون   ) اإلجمالي

 دج(
- 14588531.9 16208698.4 16647919 17228597.8 16702118.6 17406826.2 

الناتج المحلي 
 (%) اإلجمالي

     23.6 24.1 26.2 27.4 31.1 29.6 

) مليون  الصادرات
 دج(

- 5374131.3                                                   

) مليون  الوردات
 دج(

-                                                             

الدين الحكومي 
بالنسبة للناتج 
 المحلي اإلجمالي

(%) 

10.5 9.3 9.3 7.6 7.7 8.8 20.6 

اإلحتياطات 
الرسمية)مليون 
 دوالر أمريكي(

170.46 191.369 200.587 201.437 - - - 

 باإلعتماد على: مت إعداده: المصدر

- Http://ar.tarading economics.com/Alegria/gouvernement-debt-to-gdp, Date consulté              

- Http://www.ons.dz. 

http://www.ons.dz/
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، 2016إىل 2010من ادلمتدة  ( بعنواف تطور ادلؤشرات ادلالية كالتجارية للجزائر للفًتة 28من اجلدكؿ رقم)
كاليت إنعكست  العديد من التغَتات شهد اإلقتصاد اجلزائرم إثر برامج اإلصالحات ادلتتالية اليت قامت هبا اجلزائر

إرتفاع  2016إىل  2010حيث سجل معدؿ ظلو الناتج احمللي اإلمجايل من  ،على ادلؤشرات ادلالية كالتجارية
رغم الركود الذم يعيشو قطاع احملركقات نتيجة % 29.6إىل  %20.3حيث إنتقلت من  بوتَتة متزايدة بإستمرار

اليت تتماشى كتطبيق السياسات  ، يف حُت بلغت الصادرات2014خاصة سنة  إطلفاض أسعار البًتكؿ
متناقصة  بوتَتة فيما تعلق بتنويع الصادرات خارج قطاع احملركقاتاإلقتصادية دبا يالئم كالتوجو ضلو إقتصاد ادلعرفة 

لى ، رغم التوجو القائم ع2016إىل  2010على عكس الوردات اليت شهدت إرتفاعا مع السنوات ادلتتالية من 
  تشجيع الصناعة احمللية.

 :تطور معدالت النمو في الجزائر. ثانيا
يتمثل يف ظلو اإلنتاج بالنسبة للفرد أم ما ػلصل عليو الفرد من "أف النمو اإلقتصادم  "W.A.Lewisيرل "

 1"اإلنتاج.
 .1989إلى  1980من الممتدة  (:تطور معدالت النمو اإلقتصادي في الجزائر للفترة 29جدول رقم)

                                                   السنة
        -    -                             %النمو معدل

المجلة الجزائرية للتنمية ، "األجنيب ادلباشر كمعدالت النمو اإلقتصادم يف اجلزائر االستثمارقياس عالقة التكامل ادلتزامن بُت "زلمد مراس،  :المصدر
 .127، ص.2015، الثاٍلالعدد  اجلزائر، ،اإلقتصادية

 ،1989إىل  1980( بعنواف تطور معدالت النمو اإلقتصادم يف اجلزائر للفًتة من 29من اجلدكؿ رقم)
سجلت معدالت ظلو سالبة كىذا راجع بالدرجة األكىل لألزمة البًتكلية  1988إىل  1986نالحظ أف الفًتة من 

معد ظلو إغلايب كأكىل اخلطوات بعد  1989، يف حُت سجلت سنة 1988كتداعياهتا حىت سنة 1986لسنة 
 اخلركج من األزمة.

 .    إلى      من الممتدة  للفترة (:تطور معدالت النمو اإلقتصادي في الجزائر 30جدول رقم)
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

                        -    -    -    - 0.8 %معدل النمو
 باإلعتماد على: مت إعداده: المصدر

- Http://www.startimes.com/ T=20343134, Récupéré le (            

-  

 ،المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية، "األجنيب ادلباشر كمعدالت النمو اإلقتصادم يف اجلزائر االستثمارقياس عالقة التكامل ادلتزامن بُت "مد مراس،  -
 .127،، ص.2015، الثاٍلالعدد  اجلزائر،

                                                           
، العدد المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية ،"األجنيب ادلباشر كمعدالت النمو اإلقتصادم يف اجلزائر االستثمارقياس عالقة التكامل ادلتزامن بُت "زلمد مراس،  1

 .127،ص.2015، الثاٍل
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أف  صلد ، 2006إىل 1995من ادلمتدة ( بعنواف تطور معدالت النمو للفًتة 30) من اجلدكؿ رقم   
كىذا عائد  %0.9-إىل  %1.2-إنتقل من  حيث سجلت معدؿ ظلو سليب 1994إىل  1991السنوات من 

بالدرجة األكىل إىل األحداث اليت شهدهتا اجلزائر خالؿ فًتة التسعينات كادلتعلقة بظاىرة اإلرىاب )الظركؼ 
إال أف معدؿ النمو السالبة ادلسجلة مل  ،األمنية(، أما السبب اإلقتصادم فتعلق بادلرحلة اإلنتقالية إلقتصاد السوؽ

لجوء إىل يف زلاكلة لتحقيق اإلستقرار اإلقتصادم أين مت ال 3.8إىل  1996تستمر طويال حيث إرتفعت سنة 
بسبب إرتفاع عائدات  معدالت ظلو إغلابية 1999إىل  1995لتسجل سنوات من ، زبفيض العملة اجلزائرية

كذلك راجع لتدىور النمو يف القطاع  %1.2 دبا يعادؿ  معدؿ ظلوسجلت أقل  1997البًتكؿ، أما سنة 
 الصناعي.

 .2009إلى  2000من  الممتدة (:تطور معدالت النمو اإلقتصادي في الجزائر للفترة31جدول رقم)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 2.4 2.4 3.0 2.0 5.1 5.1 6.9 4.7 2.5 2.2 %معدل النمو
 باإلعتماد على: مت إعداده: المصدر

- Http://www.startimes.com/ T=20343134, Récupéré le (            

 ،المجلة الجزائرية للتنمية اإلقتصادية، "األجنيب ادلباشر كمعدالت النمو اإلقتصادم يف اجلزائر االستثمارقياس عالقة التكامل ادلتزامن بُت "مد مراس،  -
 .128،، ص.2015، الثاٍلالعدد  اجلزائر،

، 2009إىل  2000من  ادلمتدة ( بعنواف تطور النمو اإلقتصادم يف اجلزائر للفًتة31من اجلدكؿ رقم)    
زلققا معدؿ ظلو كصل إىل  2005إىل سنة  2001بوتَتة متزايدة من سنة  مرتفع ظلو سجلت اجلزائر معدؿحيث 
 البًتكؿ أيضا.أسعار  إىل إرتفاع أسعار البًتكؿ، لتنخفض فيما بعد بسب  عائدكىذا  5.1%

 .2016إلى  2010من  الممتدة اإلقتصادي في الجزائر للفترة (: تطور معدالت النمو32جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 3.4 3.8 3.8 2.8 3.4 2.9 3.3 (%معدل النمو)
 :باإلعتماد على مت إعداده: المصدر

-Http ://www.albankoldawli.org/AR/Alegria/publication/economic-outlook-spring 2016, Récupéré le 

             

 ، 46اإلصدار 2016، 2015-2013ائر باألرقاـ نتائج ز حاج زلمد رابح كحلواف نرؽلاف، الديواف الوطٍت لإلحصاء، اجل -

، 2016إىل  2010من ادلمتدة  نمو اإلقتصادم يف اجلزائر للفًتةتطور معدالت ال( بعنواف 32من اجلدكؿ رقم)
اليت  2013( بإستثناء سنة %3.4إىل  %2.9نالحظ معدالت ظلو مرتفعة بوتَتة متقاربة إضلصرت يف اجملاؿ )

سنة  يف % 3.7نشَت إىل أف اجلزائر سجلت ظلوا مستداما بنسبة ، كيف ىذا اإلطار %2.8سجلت معدؿ ظلو 
كيبقى ىذا الًتاجع طفيفا كىذا حسب ما  %3.9ادلقدرة بنسبة  2015مقارنة مع نسبة النمو لسنة  2016
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كاف ناتج عن إطلفاض أسعار النفط   2015أشار إليو تقرير البنك العادلي عن اجلزائر، ألف سبب اإلطلفاض سنة 
ظل النمو يف اجلزائر مدعوما ، لي2015دكالر للربميل حسب  59إىل 2014دكالر للربميل سنة 100من 

كذبدر اإلشارة إىل أف اجلزائر سبكنت من ربقيق قيمة ، إعانات الدعم اليت ال تزاؿ كبَتةباإلستثمارات العامة ك 
يف حُت تشكل نصيب الفرد من القيمة  2016إىل سنة 1990خالؿ الفًتة من  %2.7مضافة للتصنيع بنسبة 

 2016.1-1990فًتة بالنسبة لنفس ال %0.9ادلضافة للتصنيع 

 .: تأثير إقتصاد المعرفة على القوى العاملةثالثا

القول العاملة النسبة األكرب يف اجلزائر توجو األفراد ضلو احلصوؿ على مناسب عمل يف القطاع العاـ  تشكل 
نظرا للنظاـ السائد يف الدكلة كاخلدمات ادلتعلقة بالضماف اإلحتماعي كاحلصوؿ على جزء من الراتب بعد التقاعد 

، حيث إعتمدت الدكلة يف سياسة التشغيل منذ مقارنة مع القطاع اخلاصكالتعويضات ادلتعلقة يف حالة التخلي 
اإلعتماد على القوة العضلية يف  خاصة شاغرةعلى الكم لشغل ادلناصب الاإلستقالؿ حىت النظاـ اإلشًتاكي 

إىل قدرة  اإلصالحات، للتوجو بعدىا فًتةحجم العمالة أثناء  إىل التخفيض من سياسة الصناعات ادلصنعة لتنتقل
ادلورد البشرم على التسيَت العقالٍل للموارد ادلتاحة خاصة يف ادلنشآت اإلقتصادية العمومية، لتعمل الدكلة من 

التعليم كالتدريب على اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعتمد على ادلوارد الالملموسة كاإلستثمار فيها من  خالؿ برامج
كمنظمات متعلمة قادرة على قيادة إقتصاد الدكلة يف ظل  اء رلتمع معريفبنأجل توليد ادلعرفة كتطبيقها كتوزيعها ل

 ادلنافسة الدكلية.

 .2009-2002من الممتدة للفترة  (:تطور معدل القوى العاملة33جدول رقم)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

 8 10 17 10 6 5 7 8 (%القوى العاملة)
Source Http:// www.andi.dz/index.php/bilan- des -investissements, Récupéré le (08/08/2016) 

، صلد أف تطور 2009إىل  2002من  ادلمتدة  ( بعنواف معدؿ القول العاملة للفًتة33من اجلدكؿ رقم)
دبا أقل نسبة مئوية من اليد العاملة  2004القول العاملة سبيزت بالتذبذب بُت اإلرتفاع كاإلطلفاض لتشكل سنة 

 2007مع بلوغها أكرب نسبة سنة  2008إىل  2005من  يف السنوات ادلوالية ربديدالًتتفع  %05يعادؿ
، كىذا راجع بالدرجة األكىل إىل سياسة التوظيف %8مسجلة نسبة  2009، لتنخفض من جديد سنة %17ب

                                                           
، 2017اإلقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي، التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي التوقعات ترمجة زلمد أمُت كغراكم إحساف(،)سيفاش هبيلفاف   1

 .119دائرة النشر سيسرؾ دلركز األحباث اإلحصائية كاإلجتماعية كالتدريب للدكؿ اإلسالمية، اخلليج، ص.



 الفصل الثاني: المنشأة الجزائرية: واقع، عراقيل ومتطلبات في ظل إقتصاد المعرفة

    

 2002ادلتبعة ادلبنية على تقليص عدد ادلناصب يف بعض القطاعات خاصة القطاع اخلدمايت، لتشهد سنة 
 .نفس نسب من القول العاملة 2009ك

 .2016إلى  2010 للفترة الممتدة منوية للقوى العاملة ئ(: النسب الم34جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 10845 10594 10239 10788 10170 9599 9735 القوة العاملة) ادلوظفُت(
 - 26.4 26 28 27 26 - (%معدؿ القول العاملة)

نسبة مشاركة القول 
 (.%العاملة)

41.7 40.00 42.00 43.2 40.7 41.8 41.8 

القطاع القول العاملة يف 
 (%اخلاص.)

- 60.00 57.2 58.8 60.00 58.00 - 

Source : Http://ar.tarading economics.com/Alegria/gouvernement-debt-to-gdp, Date consulté              

يتضح  ، أين2016إىل  2010من  للفًتة ادلمتدة( بعنواف النسب ادلئوية للقول العاملة 34من اجلدكؿ رقم )
القول العاملة بوتَتة متزايدة كيرجع إرتفاع حجم القول العاملة بسب التوجو ضلو ادلهن احلرة كتزايد عدد  إرتفاع

       كحد أقصى ك  %28يف القطاع العاـ كىو ما يعكس نسبة ظلو كصال إىل  ادلناصب بصيغة مستمرة
مع %41إىل  %40تًتاكح مابُت ، يف حُت تبقى نسبة ادلشاركة يف القول العاملة مستقرة تقريبا حيث كحد أدٌل

فتميزت حسب تقرير النشاط اإلقتصادم  2015ػ، أما سنة %43.2لتقدير  2013بلوغها أكرب نسبة سنة 
الديواف الوطٍت لإلحصاء بإرتفاع حجم السكاف الناشطُت  إحصائيات حسب 2015كالتشغيل كالبطالة لديسمرب 

سبب ىذا اإلرتفاع حلجم الفئة ادلشتغلة كفئة الباحثُت عن ، كيعود 2014مقارنة مع سنة  %4.2بنسبة  إقتصاديا
 العمل يف أف كاحد.

 .2015إلى  2011من الممتدة (:تطور توزيع اليد العاملة حسب القطاعات للفترة 35جدول رقم)
 (%القوى العاملة ) 

2011 2012 2013 2014 2015 
 61.6                     قطاع اخلدمات

 16.8                     البناء كاألشغاؿ العمومية قطاع
 13                      قطاع الصناعة
 8.7                  قطاع الفالحة

 .اخلاصة بالتشغيل كالبطالة 2015، 2014، 2013، 2012، 2011: بيانات الديواف الوطٍت لإلحصاء للسنوات سبتمربالمصدر 
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، 2015إىل 2010من  ادلمتدة تطور توزيع اليد العاملة حسب القطاعات للفًتة بعنواف( 35من اجلدكؿ رقم)
أنو يعكس توجو القول العاملة باجلزائر ضلو القطاع العاـ كالتقيد بقانوف الوظيفة العمومية رغم كوف القطاع العاـ 

أف جل القول العاملة تتجو ضلو عصب احلياة اإلقتصادية للمنشآت الصناعية كقطاع اخلدمات كالقطاع الزراعي إال 
يهيمن على أكرب عدد من القوة العاملة كاليت تطورت بوتَتة متزايدة لتحقق معدالت بُت  حيثقطاع اخلدمات 

 2013، 2011، يف حُت سجل قطاع الفالحة مستويات متدنية شهدت إرتفاع خالؿ سنة %61ك% 58
القول العامة لنفس القطاع  كإطلفاض فالحيبسبب القركض الفالحية كالدعم ال %10.6ك %11.7بنسبة 
كىذا راجع إىل التوجو للعمل يف القطاعات  %9إىل  %8، مسجلتا لنسب من 2015، 2014، 2012لسنة 

السريعة الرحبية أك القطاع العاـ، أما ما تعلق بقطاع الصناعة كاألشغاؿ العمومية تسجل معدالت ثابتة تقريبا مع 
 جلهد العضلي. طبيعة بعض الصناعات اليت تستدعي إستخدامامركر الزمن كىذا راجع إىل 

 .2015إلى  2010من الممتدة (: تطور معدل البطالة للفترة 36جدول رقم)
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 1337000 1214000 1175000 1253000 1062000 - عدد البطالُت
 11.2 10 9.8 11 10 - (%معدؿ البطالة)

البطالة لدل حاملي  معدؿ
 (%الشهادات اجلامعية)

21.4 16.1 15.2 14.3 16.4 14.1 

فئة البطالُت حسب الشهادة 
احملصل عليها من إمجايل الفئة 

 (%الغَت حاملة ألم شهادة)

- - 54.9 48.5 58.6 55.7 

  .اخلاصة بالتشغيل كالبطالة 2015، 2014، 2013، 2012، 2011: بيانات الديواف الوطٍت لإلحصاء للسنوات سبتمربالمصدر 

، صلد أف معدالت البطالة 2015إىل  2010من  ادلمتدة ( تطور معدؿ البطالة للفًتة36من اجلدكؿ رقم)
تراجع كبَت يف معدالت  2013إىل 2010لدل حاملي الشهادات اجلامعية يف إطلفاض حيث شهدت الفًتة من 

، يف حُت ترتفع معدالت البطالة لدل الفئة الغَت حاملة للشهادة لتسجل %14.3إىل  % 21.4البطالة من 
على التوايل، كما ترتفع نسبة البطالة لدل فئة خرغلي معاىد %65.1ك %66.2نسبة  2013ك 2012سنة 

كسبس البطالة بدرجة كبَتة  %62.2حيث كصلت إىل  2013التكوين ادلهٍت لتسجل نسب مرتفعة خاصة سنة 
سنة كىذا راجع إىل الوعي السائد كادلتعلق بضركرة كجود الواسطة لشغل  25إىل  16الفئة العمرية الشابة من 

 ل. مناصب العم
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ائرية يف ز طلفاض معدالت البطالة للفئة احلاملة للشهادات يؤكد على توجو الدكلة اجلإ أيضا أف ادلالحظك     
التوظيف على أساس الكفاءات العلمية كزلاكلة إستقطاهبا كتوظيفها يف القطاعات ادلختلفة لإلستثمار عن طريق 

فيها لتحسُت األداء كتطوير ادلنشآت، يف حُت مؤشرات التنمية البشرية احملققة بإذباه إغلايب بنقطة  التدريب كالتعليم
 نقطة ال تعكس حقيقة ادلوارد ادلالية ادلنفقة عليها يف ظل إرتفاع الفئة الغَت حاملة للشهادات.  100من أصل 70
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 خالصة الفصل 

ادلنشأة اجلزائرية كزلطات التغيَت اليت شهدهتا خاصة يف رلاؿ التسيَت الذم سبيز سبحور ىذا الفصل حوؿ تطور 
فمن التسيَت االشًتاكي ادلبٍت على ادللكية العامة  ،بتغَت األنظمة االقتصادية يف زلاكلة لإلتصاؿ بالعامل إقتصاديا

يَت الرأمسايل لالنفتاح على كىيمنة الدكلة على النشاط اإلقتصادم كسيادة أسلوب التسيَت ادلخطط إىل التس
األسواؽ كربرير التجارة اخلارجية كما ميزه من أسلوب تسيَت حر، كتزامن اإلنتقاؿ من التسيَت اإلشًتاكي إىل 

، لتحاكؿ التكاليفت كمحلت خزينة الدكلة الكثَت من التسيَت الرأمسايل فًتة إنتقالية شهدت العديد من اإلصالحا
اللحاؽ بركب التغَتات احلاصلة من خالؿ تبٍت  خاصة اإلسًتاتيجية منها ادلختلفة قطاعاهتااجلزائر من خالؿ 

كقد خلص الفصل إىل ، اإلستثمار يف ادلوارد الالملموسة كإستخداـ التقنية احلديثةإقتصاد ادلعرفة ادلعتمد على 
 النتائج التالية:

السوؽ رغم كجود العديد من األطر عدـ ربقيق األىداؼ ادلسطرة من طرؼ الدكلة لإلنتقاؿ إىل إقتصاد  -
بالدرجة األكىل إىل عدـ توفر ادلوارد البشرية الكافية كادلؤىلة للقياـ  عائدكىذا  ،التمويل الالـزكتوفَت  القانونية

 بادلرحلة اإلنتقالية.
كجود العراقيل  الناذبة عنسوء تسيَت األمواؿ ادلخصصة إلصالحات ادلؤسسات اإلقتصادية العمومية  -
ارية ادلتعلقة بالتسيَت البَتكقراطي كغياب الشفافية يف ظل اإلعتماد على التسيَت ادلادم للموارد البشرية ال على اإلد

 ادلهارات كادلؤىالت ادلطلوبة لشغل ادلناصب.
عانت ادلنشآت الوطنية يف ادلرحلة اإلنتقالية ضلو إقتصاد السوؽ من ادلنافسة اخلارجية لعدـ جودة منتجات  -

كىو ما أثر على توجهات الرأم العاـ من جهة كتراجع مكانتها يف األسواؽ احمللية من جهة  ،القطاع العاـمنشآت 
 أخرل. 

تعاد عن ادلفاىيم اليت إرتبطت بادلؤسسات العامة للدكلة من بيف اإل صاىم فتح اجملاؿ أماـ القطاع اخلاس -
 الفساد اإلدارم، اإلعلاؿ كالتسيَت الغَت فعاؿ.

كرصد  ى إتباع األساليب احلديثة يف التسيَت بإستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالتاإلعتماد عل -
 اإلمكانيات لتحقيق التنمية ادلستدامة كخلق ركح ادلسؤكلية.

ادلستوردة عدـ اإلعتماد على نتائج البحث العلمي يف تطوير ادلنشأة بل يتم اإلعتماد على التكنولوجيا  -
 األكىل يف زلاكلة للتكيف مع مستجدات بيئة األعماؿ كخلق مناخ تنافسي. كاخلرباء األجانب بالدرجة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
دإرة إلتغيري يف قطاع إلإمسنت  سهامات إإ إإ

 قفاالاوإلوإقع، إلتطورإت إلرإهنة  ابجلزإئر:
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 مقدمة الفصل.

األمم ادلعتمد على تنوع حجم  تعد الصناعة يف الدول ادلتقدمة والنامية عماد اإلقتصاد وهنج تطور وإزدىار
وطبيعة الصناعة من دولة ألخرى، وىذا حسب اخلصائص وادلوارد ادلتاحة من جهة، وحسب كفاءة ادلوارد البشرية 
يف حتديد كيفية إستخدامها بطرق فضلى تسمح بالتحلي بادلسؤولية اإلجتماعية وحتقيق التنمية ادلستدامة، وعلى 

راجية والصناعات التحويلية تشكل اجلزء األساسي ادلستحوذ على قطاع إعتبار كل من الصناعات اإلستخ
ادلتأتية منها مكانتها يف دول العامل الغَت مصدرة للنفط نظرا لإليرادات الصناعة، صلد أن الصناعات التحويلية حتتل 

إىل نوع من الصناعة هبذا التعود جذور اإلىتمام و من خدمة لإلقتصاد الوطٍت وحتقيق رحبية ادلنشآت اإلقتصادية، 
لتنويع  الثروات ادلتجددة وخاصة الغَت ادلتجددة منها واليت تشكل ثروة للدول الناميةإكتشاف ثروت الدول 

للمنشآت العاملة يف كما ساعلت اإلبداعات واإلبتكار ،  عليها فيما تعلق بادللوثات اليت تطرحهاونقمة  صادراهتا
  من تطورىا. ىذا القطاع

نمسنت من الصناعات التحويلية اليت ههرت وتطور مع اإلنسان بأككال سلتلفة فمن إستخدام وتعد صناعة اإل
لبناء الطُت واحلجر إىل إستخدام اخلرسانة واإلنمسنت، ومن اإلعتماد على اإلنمسنت الرمادي الذي يستخدم 

عمومية يف تطوير ىذا لتشارك ادلنشآت اإلقتصادية الاإلنمسنت األبيض الذي يستخدم يف البالط،  إىل األساسيات
ادلادة األولية   النوع من الصناعات،حيث تعد عنصرا فعاال يف كل من السوق احمللية والسوق العربية لوفرة

 وإستخدام الطرق التكنولوجية، وعلى الرغم من ذلك الزلت ال تنافس على ادلستوى العادلي. 

طاع الصناعي وبالتحديد يف قطاع صناعة من خالل ىذا الفصل التعرف على واقع التغيَت يف الق لذا مت
اليت تعد من الصناعات اإلسًتاجتية للدولة، وكذا معرفة التطورات التارؼلية اليت مر هبا القطاع منذ  باجلزائر اإلنمسنت

التغَتات اليت تعد مبثابة قيود تفرض  الناجتة عن تأسيسو حىت يومنا احلاضر للوصول إىل عرض التطورات ادلختلفة
على منشآت اإلنمسنت كالربامج اإلستثمارية للدولة فيما تعلق باألكغال العمومية للتجهيز أو ادلشاريع اخلاصة من 

 بناء وتشييد وترميم، وذلك يف ثالث مباحث أساسية ىي كالتايل:

 مفاىيم أساسية حول صناعة اإلنمسنت. األول: ادلبحث

 : واقع صناعة اإلنمسنت باجلزائر.ادلبحث الثاين

 ادلبحث الثالث: التنافسية يف قطاع اإلنمسنت.
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 المبحث األول: أساسيات حول صناعة اإلسمنت.

اإلنمسنت من الصناعات اإلسًتاجتية اليت تؤدي إىل تنويع الصادرات وفتح فرص العمل من جهة تعد صناعة 
نظرا للفوائد واألثار السلبية ، و احلياة البيولوجيةاليت تؤثر على ادلضَتة بالبيئة و  الصناعات أكثرولتعد أيضا من بُت 

إجتاىُت علا السعي بغية حتقيق  تكاليف التقليل من ىذه اآلثاردلخلفات صناعة مادة اإلنمسنت فإن ادلنشأة تتحمل 
عقوبات وغرامات مالية نتيجة  أو حتمل ضلو اإللتزام بادلسؤولية اإلجتماعية لتصبح بذلك منشأة صديقة للبيئة

 لألضرار بالبيئة والسالمة العامة.

 اإلسمنت: التعريف واألنواع. المطلب األول: 

ال جمل ادلصاحبةدلختلف التغَتات  بناء وتشييداليت تساىم يف  تعد صناعة اإلنمسنت من الصناعات الضرورية
حسب طبيعة وخصائص ادلنطقة وذلك واإلنمسنت األبيض  ادلختلفة البناء بإستخدام اإلنمسنت الرمادي بأنواعو

 من أجل إستمرار مظاىر الفنون اذلندسية ورسم تغَتاهتا وفقا دلا يشهده الزمن. وسلطط اذلندسة

 تعريف اإلسمنت. أوال:

الذي قام بكشف السر  "Louis Vicat "على يد العامل 1817كمنتج إسًتاتيجي سنة   عرف اإلنمسنت
بدراسة اخلصائص لذي كان يطلق عليو اجلَت ادلميو) وىو اجلَت الذي ػلوي على كمية من ادلاء( الرطوبة يف اجلَت ا

( مت الوصول إىل نتائج صناعة اإلنمسنت احلالية ادلتعلقة باجلَت احملدود) الغَت ادلميو 18ويف هناية القرن  اذليدروليكية،
يف  Boulogne-sur-Mer يف منطقة لإلنمسنتمت إنشاء أول مصنع 1846، أما سنة1840الذي مت إكتشافو 
( على  0 900عند درجة ينصهرإكتشاف ما يسمى باإلنمسنت السهل) وىو جَت شليو  1976فرنسا، ليتم سنة 

، وتسارعت وتَتة اإلنتاج تزامنا مع تزايد احلاجة الذي أطلق عليو اإلنمسنت الروماين "James Parker" يد العامل 
 1صوذلا إىل اليوم الراىن.دلادة اإلنمسنت إىل غاية و 

  ويعرف اإلنمسنت وفقا دلا يلي:   

                                                           
1
A.Member of  Lafarge-Holcim Voir le line url : Http://www.lafarge.com.jo/wps/portal/go/ar/jo/2-3-1-portland-

cement, Récupéré le               
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بطة الناعمة اليت تتصلب وتقصى فتملك بذلك خواصا تالصقية اتلك ادلادة الر ىو  "Cément"اإلنمسنت  -
 1بوجود ادلاء ما غلعلو قادرا على ربط مكونات اخلرسانة ببعضها البعض.

رابط مائي غَت عضوي مطحون ناعما يشكل عجينة تتجمد وتتصلب أنو:" بكما يعرف اإلنمسنت على  -
نتيجة تفاعالت اإلماحة، يكتسب مقاومتو تدرغليا حىت حدىا األقصى بإنتهاء عملة اإلماىة وػلافظ على ىذه 

 2."ادلقاومة ما مل يؤثر عليو عوامل خارجية طارئة
مل خصائص شليزة موجهة خصيصا ألعمال وعليو يعرف اإلنمسنت على أنو السلعة ادللموسة واليت حت       

 البناء واألكغال العمومية لتهيئة البٌت التحتية وحتقيق ادلنفعة. 

 أنواع اإلسمنت. ثانيا:

اليت تدخل يف  ادلواد األولية يتشكل اإلنمسنت من العديد من األنواع وما ؽليز كل نوع عن األخر إختالف 
أو من إنمسنت سريع التصلب  من إنمسنتإىل عدة أككال موجو حسب طبيعة ادلنطقة مراحل تصنيعها، وينقسم 

بناء البالط والًتميم حلملو خصائص شليزة تعود حلجم ألعراض  موجو، كما قد يكون إنمسنت أبيض مقاوم لألمالح
 ويتم عرض أنواع اإلنمسنت يف النقاط التالية:  ،ونوعية ادلواد ادلستخدمة يف مراحل التصنيع

 سمنت البوتناندي العادي.اإل -

يستخدم يف أعمال اإلنشاءات بوجو عام، و ىناك أصناف سلتلفة من ىذا النوع مثل اإلنمسنت األبيض الذي 
أخرى  أنواعو  لأبار البًتو  ػلوي على نسبة أقل من أكسيد احلديد، وإنمسنت أبار البًتول ادلستخدم يف تبطُت

 3متعددة ذات إستخدامات خاصة.

 رتناندي سريع التصلب.اإلسمنت البو  -

سريع التصلب عن اإلنمسنت العادي من عدة نواحي منها نسبة احلجر اجلَتي إىل  اإلنمسنت ختتلف أصناف
السليكات حيث نسبة سليكات يتكون من ثالثي الكالسيوم يف اإلنمسنت سريع التصلب تكون أكرب من مثيالهتا 

                                                           
دلصل العاملُت يف معمل نمسنت السيدة ومعمل الفرات للصناعات الكيماوية، وقائع ادلؤدتر الرابع  مظهر نبات عبد العلي ورواء جبار، دراسة الصفات الكيموحيوية 1

 .466ص.، 2017جامعة كربالء،لكلية الًتبية للعلوم الصرفة،
 .09، ص.2014، سوريا، -اإلنمسنت-وزارة الصناعة، مشروع تطوير وصفات قياسية سورية 2

3
Arab civil engineering, ciment ce qui est et comment il est fait et ses utilisations, Voir le line 

url : Http://www.acivile.com/2015/08/blog- post 62.html, Récupéré le (          )  
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أكرب من اإلنمسنت العادي، شلا يؤدي إىل سرعة التصلب  نعومةيف اإلنمسنت العادي، كما يتصف ىذا النوع بدرجة 
 1وتولد سريع للحرارة يستخدم اإلنمسنت سريع التصلب يف إنشاء الطرق.

 اإلسمنت البورتناندي المتصلب في درجة الحرارة العالية  -

ة من ضة لتأثَتات متوسطمعتدلة أو يف اإلنشاءات اخلرسانية ادلعر  حرارةيستخدم يف احلاالت اليت تتطلب 
 2.الكربيتات

 اإلسمنت البوتناندي المقاوم لألمناح. -

يصنع اإلنمسنت من خليط احلجر اجلَتي بالرمل مع إضافة كربيت احلديد وطحنها حىت ينتج الكلنكر ليطحن 
 3ادلوانئ.و مع احلبس بالنسبة ادلطلوبة ليتم إستخدامو يف ادلنشآت اخلرسانية ادلعرضة دلياه البحر ادلاحلة 

 .اإلسمنت المقاوم للكبريتات -
نت على نسبة منخفضة من ألومينات ثالثي الكالسيوم، ويتصف بقدرة أكرب على نمسػلتوى ىذا النوع من اإل

مقاومة الكربيتات بسبب مكوناتو، أو بسبب العمليات ادلستخدمة يف صناعتو، لذلك فهو يستخدم يف 
  4يؤدى إىل سرعة التصلب.شلا .احلاالت اليت تتطلب مقاومة عالية للكربيتات

 بورتناندي منخفض الحرارة اإلسمنت -

ػلتوى ىذا النوع على نسبة منخفضة من كربيتات ثالثي الكالسيوم وألومينات ثالثي الكالسيوم، شلا يؤدى 
 وبالتايلثالثى الكالسيوم،  تستخدم أكاسيد احلديديك خلفض نسبة ألوميناتو  ،إىل اطلفاض يف احلرارة ادلتولدة

 5.نمسنتترتفع نسبة رباعي ألومينات الكالسيوم احلديدية يف ىذا النوع من اإل

 

                                                           
1
Arab civil engineering, Ibid. 

تاريخ ،  Http ://www.keu92.org/../mkwnt%20wa%20anwaho.pdf نقال عن:، 2012 إيران، إنتاجو،مكونات اإلنمسنت ومراحل  كَتوان رليد نامق،2
 .07-06ص ص. ،15/06/2016) عاإلطال

 .13،ص.2013، ليبيا، العدد السابع، مجلة جامعة الزيتونة، "تقييم األثر البيئي دلصانع اإلنمسنت مبنطقة زلتُت " ػلي زلمد الشباين، 3
 .02، ص.2011ل، العراق،معة باباصناعة اإلنمسنت، جزلاضرة حول مظهر نبات عبد العلي، 4
 .02نفس ادلرجع السابق،ص. 5

http://www.keu92.org/mkwnt%20wa%20anwaho.pdf
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ويطلق عليو أيضا مصطلح اإلنمسنت األبيض البورتالندي وىو أحد أنواع اإلنمسنت اإلسمنت األبيض:  -
جة الذي يتشابو مع بقية األنواع من حيث ادللمس والشكل وادلكونات إال أنو ؽلتاز بلونو األبيض الناصع نتي

 1إدخال العديد من ادلتغَتات عليو أثناء مرحلة التصنيع.

 (:مقارنة بين اإلسمنت الرمادي واإلسمنت األبيض.37جدول رقم)

 اإلسمنت األبيض اإلسمنت الرمادي البيان

الخصا
ص

ئ
 

يستعمل احلجر اجلَتي الطُت، الرمل، جبس 
 وأكسيد احلديد كمواد أولية لتصنيعو.

يستعمل احلجر اجلَتيـ النقي، الرمل النقي، جبس  
 كمواد أولية لتصنيعو.

إستخدام الغاز الطبيعي أو ادلازوت كمصدر 
 للطاقة احلرارية

إستخدام النفط كوقود للفرن وذلك لعدم تلوثو 
 بالوقود.

يستخدم أكسيد احلديد وأكسيد ادلغنيز الذي 
 يعطى اللون الرمادي.

نقص أكسيد احلديد وأكسيد ادلغنيز ليكون ذو جودة 
 عالية ليعطي اللون األبيض.

يتخذ عدة أنواع كل نوع غلمل خصائص  
 كحفظ اذلواء داخل اخللطة اخلرسانية.

 

أهم فرق
 

 ناتج عن اخلصائص ؽلثل اللون وتركيبة ادلواد األولية أىم فرق

االستعماالت
 األرصفة واحلواجز اخلاصة بالطرق  بناء إنشاء الطرق، اجلسور 

 إقامة برك السباحة والنوافَت  بناء ادلنازل والقصور
 وسد الفراغات بُت حجارة البناء ترميم اآلثار ادلوانئ وادلنشآت اخلراسانية ادلعرضة دلياه البحر

يف بعض اخلرسانات اليت تتطلب مقاومة عالية 
 للكربتات

 اجلدران. صناعة البالط وتغطية

أهم فرق
 

 يستخدم اإلنمسنت الرمادي يف بناء األساسيات يف حُت يستخدم اإلنمسنت األبيض يف أعمال البالط.

 ،تاريخ اإلطالع Http:// weziwezi.Com:نقال عنإؽلان حياري، معلومات عن اإلنمسنت األبيض،  مت إعداده باإلعتماد على:: المصدر
(18/09/2018.) 

 

 

 

                                                           
 (.18/09/2018)اإلطالع تاريخ ، Http:// weziwezi.Com:دون تاريخ نشر،نقال عنإؽلان حياري، معلومات عن اإلنمسنت األبيض،  1
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 اإلسمنت. صناعةالثاني: طرق  المطلب

تستخدم الدول ادلنتجة لإلنمسنت العديد من الطرق، فبعد ما مت اإلعتماد على الطريقة الرطبة لفًتة من الزمن 
بإعتبارىا الطريقة األوىل والوحيدة آنذاك، إال أن التغَتات يف قلة ادلواد األولية وإرتفاع تكاليف األصول الثابتة 

وى السكان احمليطُت بادلصنع ككلت هروف جعلت التغيَت أمرا ضروريا للبحث عن طرق وصيانتها وزيادة ككا
أخرى لتصنيع اإلنمسنت، وبتطور ادلعرفة وإستخدام التكنولوجيا مت اللجوء لتصنيع اإلنمسنت بإستخدام الطريقة اجلافة 

بحث عن أقرب مكان الوالطريقة الشبو جافة وىذا حسب اإلمكانيات ادلتاحة لكل دولة منتجة، حيث يشكل 
ية إحتياجات وقنوات التوزيع القريبة من أماكن التعبئة والتخزين لضمان تلبادلصنع  للمواد األولية وحتديد موقع

 .من اإلنمسنتادلناطق احمليطة 

 .في تصنيع اإلسمنت (الطرق المتبعة33شكل رقم)

-2010كلنكر اإلنمسنت، كهادة البكالوريوس يف علوم األرض، جامعة ادلوصل، العراق، أمحد جذوع رضا اذلييت،طبيعة ادلواد األولية وتأثَتىا على   المصدر:
 .20،ص.2011
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ادلتبعة يف تصنيع اإلنمسنت، صلد أنة إلنتاج اإلنمسنت طريقُت رئيسُت علا  ( ادلتضمن الطرق33من الشكل رقم)
هبا كال الطريقتُت يف إنتاج اإلنمسنت من الطريقة الرطبة والطريقة اجلافة ورغم التشابو الكبَت يف ادلراحل اليت دتر 

تكسَت وخلط للمواد األولية، الطحن ليتم بعدىا ادلرور بالفرن وادلربد لتأيت يف األخَت عملية التعبئة، وكل طريقة من 
تستخدم رلموعة من ادلعدات الضخمة بدءا بالكسارة، مرورا إىل الفرن الدوار والتربيد  طرق إنتاج اإلنمسنت ادلتبعة

 غاية الوصول إىل التعبئة. إىل

 طريقة العمليات الرطبة. أوال:

 1وتشمل عمليات التشغيل الرئيسية يف خط العمليات الرطبة على ما يلي:

 تكسير وخلط المواد الخام.  -
وأتربة سطحية بواسطة الكسارات، مث تنقل ليتم ختزينها  يتم تكسَت ادلواد اخلام من حجر جَتي وسيليكات

 .على ىيئة أكوام يف مناطق مفتوحة أو مغطاة
 الطحن. -

تنقل ادلواد اخلام يف طواحُت حيث ختلط بادلياه، ويستمر الطحن حىت تصل إىل درجة النعومة ادلطلوبة ليصبح 
دوري لضمان مطابقة تركيباتو للمواصفات، مث متجانسا بعد الضبط النهائي دلكوناتو، وتؤخذ منو عينات بشكل 

 .ينقل يف األخَت إىل أحواض ادلعلقات ليضع يف طاحونة تقوم بتحويلو إىل خليط متجانس
 الفرن والمبرد. -

يسحب ادلعلق من قاع األحواض إىل فتحة تغذية الفرن الدوار، والفرن الدوار ىو فرن أسطواين طويل مبطن 
ويسمح ىذا ادليل بدفع  ،ر ببطء حول زلور ؽليل قليال عن ادلستوى األفقيمن الداخل بطوب حراري، ويدو 

زلتويات الفرن أثناء الدوران إىل األمام وتتولد عند الطرف األمامي من الفرن غازات احًتاق عالية احلرارة تتدفق إىل 
بواسطة مربد  اجلزء األعلى من الفرن يف تيار معاكس حلركة زلتويات الفرن ادلندفعة إىل أسفل، ويتم تربيد الكلنكر

 ىوائي.
 ئي والتعبئة.الطحن النها -

 .ينقل الكلنكر إىل طواحُت حيث يضاف إليو اجلبس ويطحن مث يعبأ يف أكياس من الورق أو البالستيك

                                                           
1
 Arab civil engineering, Ibid. 
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 طريقة العمليات الجافة. ثانيا:
 1وتشمل عمليات التشغيل الرئيسية يف خط العمليات اجلافة على ما يلي:

 المواد الخام. نسبة تكسير وخلط -
يتم تكسَت ادلواد اخلام من حجر جَتي وسيليكات وأتربة سطحية بواسطة الكسارات، مث تنقل ليتم ختزينها 

 .على ىيئة أكوام يف مناطق مفتوحة أو مغطاة
 الطحن. -

يتم إدخال ادلواد اخلام يف رلفف دوار حيث جتفف بواسطة اذلواء الساخن الناتج عن تشغيل الفرن، مث 
طواحُت ادلواد اخلام وتنقل إىل صوامع ختزين ما قبل اخللط حيث تصبح متجانسة بواسطة تطحن ادلواد اخلام يف 

% 30، مث تتم عملية اخللط بنسبة ليتم بعدىا نقل ادلواد ادلتجانسة يف صوامع ختزين ما قبل اخللط اذلواء ادلضغوط
 .% حجر جَتي70و تربة

 الفرن والمبرد. -
تسحب ادلواد اخلام ادلتجانسة من قاع صوامع التخزين إىل فتحة تغذية برج التسخُت االبتدائي ذي ادلراحل 

ويستخدم الغاز الطبيعي أو ادلازوت كمصدر للطاقة احلرارية، كما يستخدم اذلواء الساخن الناتج عن  ادلتعددة،
ستوى األفقي حبيث يسمح حبركة بطيئة للمواد وؽليل الفرن قليال عن ادل .تربيد الكلنكر كمصدر إضايف للحرارة

الصلبة إىل أسفل فتقطع ادلسافة من فتحة التغذية ادلوجودة بأعلى الفرن إىل الطرف السفلى حيث تتولد غازات 
 االحًتاق عالية احلرارة يف فًتة زمنية تًتاوح بُت ساعة وثالث ساعات.

 الطحن النهائي والتعبئة. -
 .إىل طواحُت كور حيث يضاف إليو اجلبس ويطحن مث يعبأ يف أكياس من الورق أو البالستيك ينقل الكلنكر

كما ىو احلال يف الصُت واليابان وىي حالة   خط العمليات الشبه جافةكما ؽلكن أن تعتمد ادلنشأة على 
 احلراري بينما يعيبو ضرورة إستمرار والذي ؽلتاز باإلقتصاد تستخدم هبا الفرن ادلزود بعمود خاصة من العملية اجلافة

اجلافة على الشبو حتريك النار يف الفرن للحفاظ على حالة إحًتاق ثابتة، ويتم تشكيل ادلوارد ادلطحونة يف العملية 
 2. %13مم ويتم إضافة ادلاء إليها بنسبة  15-10بُت  ككل حبيبات يًتاوح قطرىا ما

                                                           
1
 Ibid. 

، Http://industry.eeaa.gov.eg/publications/ar_Cement%20IM.pdf :، نقال عن2012صناعة اإلنمسنت، علىليل التفتيش د جهاز كؤون البيئة، 2

  .19ص.(،01/08/2016تاريخ اإلطالع)
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 الشبه الجافة وبالطريقة الجافة.(: فرن شاقولي يعمل بالطريقة 34شكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Source : Http://www.arab-ency.com/detail/423, Récupéré  le (09/08/2016)   

 

( ادلتضمن فرن كاقويل يعمل بالطريقة الشبو اجلافة وبالطريقة اجلافة، حيث تتجو معظم 34من الشكل رقم)
الدول ادلنتجة لإلنمسنت عرب العامل من اإلنتقال من الطريقة الرطبة إلنتاج اإلنمسنت إىل الطريقة اجلافة والشبو اجلافة، 

 قدمنا الرنمسُت أعاله.  مصدر النفايات اليت تطرحها صناعة اإلنمسنت ىيوعلى إعتبار أن األفران 

م وإنتاجو 10م وإرتفاعو  2.5حيث ؽلثل الرسم على اليمُت فرن كاقويل يعمل بالطريقة الشبو اجلافة قطره 
طن يوميا، يف حُت ؽلثل الشكل من جهة اليسار ككل فرن كاقويل يعمل بالطريقة اجلافة إرتفاعة وطولو  200

وتدور األسطوانة حول زلورىا الطويل دورة كاملة يف كل دقيقة أو طن يوميا، 1500م يف حُت يبلغ إنتاجو 60
م، أما 185م، وقد يصل طول بعض األفران إىل 150و  90دقيقة ونصف، ويًتاوح طول الفرن الدوار بُت 

حم ادلشتعل يف اذلواء، أو من الف فرن حرارتو يف العادة من نفث ذلبم، ويكتسب ال5و 3.5القطر فَتاوح بُت 
نفث ادلازوت أو الغاز ادلشتعل، وؼلضع اخلليط يف نزولو على طول الفرن إىل تفاعالت عدة ومبستويات حرارة 

 1سلتلفة.

 
                                                           

1
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  والحلول.اآلثار  :المطلب الثالث: صناعة اإلسمنت

الصناعات التحويلية ورغم اإلغلابيات ادلًتتبة عنها ادلتمثلة يف تنمية إقتصاديات الدول وحتقيق  ساىم إنتشار
رفاىية اإلنسان، إال أهنا طرحت رلموعة من السلبيات دتثلت يف استنزاف قدرا كبَتا من ادلوارد الطبيعية، إضافة إىل 

 التغيَتات السلبية يف احلياة البيولوجية.    

 خلفات صناعة اإلسمنت على البيئة.أوال: تأثير م

ينتج عن ادلخلقات الصناعية اإلنمسنتية تلوث ناتج عن طبيعة ادلواد اخلام ،اآلالت وطرق الصيانة ادلستخدمة 
واليت تؤثر على البيئة وتتعدىا لتؤثر بشكل مباكر أو غَت مباكر على صحة  ،يف الصناعة يف البيئة احمليطة بادلنشأة

  احمليطُت بادلناطق اجملاورة.العمال والسكان 

 (: التأثير الناتج عن النفايات الصلبة والسائلة.38جدول رقم)
 نوع التأثير التأثير النفايات
 التأثير على الصحة عمل األفران: إخراج األتربة السائلة

إلتهاب  الربو، السعال ادلزمن،)
 (.الشعب اذلوائية

 التأثير على البيئة
ادلائية، انتشار حلياة اإلضرار با)

 األماكن ادللوثة بادلواد السامة(.

 ورش العمل: الزيوت ومواد التشحيم
 اللجوء إىل قنوات أنظمة الصرف السائل  التخلص منها طريقة

 عملية التكسَت والطحن:تنشأ عنها ذرات الغبار الدقيقة الصلبة
 عملية الًتسيب الكهربائي: تنشأ عنها كتل من األتربة 

اللجوء إىل طريقة دفن النفايات يف مناطق خارج نطاق عمل  طريقة التخلص منها
 ادلركب

تاريخ ، Http://wwww.cementegypt.com:نقال عنالبيئية والصحة للملوثات الناجتة عن صناعة اإلنمسنت،  ت، التأثَتاإنمسنت التعمَت مبصر المصدر: 
 (.28/02/2016)اإلطالع 
 

بعنوان التأثَت الناتج عن النفايات الصلبة والسائلة، صلد أن ادلراحل ادلختلفة اليت دتر هبا ( 38من اجلدول رقم)
اليت تطرح النفايات الصلبة من  عملية إنتاج اإلنمسنت من مرحلة األوىل ادلتضمنة التكسَت والطحن إىل عمل األفران

دلعدات النفايات السائلة من زيوت ومواد األتربة وذرات الغبار الدقيقة ،يف حُت يطرح الوقت ادلخصص لصيانة ا
حالة تشحيم، ولكن ما يشكل اخلطر األكرب على البيئة ىو طرق التخلص من ىذه النفايات اليت تؤدي خاصة يف 

ادلوارد البشرية خاصة العمال على على صحة تأثَتىا  إضافة إىلالنفايات السائلة إىل التأثَت على دورة احلياة ادلائية، 
 للتخلص من ىذه النفايات. اإلضافية  ، كما وتتحمل ادلنشأة الكثَت من التكاليفالتشغيليادلستوى 
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 (: التأثير الناتج عن الضوضاء واإلنبعاثات في الهواء39جدول رقم)
 نوع التأثير التأثير البيان

 إنبعثات
 في

 الهواء 

ادلركبات الكربيتية يف مشاكل كبَتة للحيوانات  أكسيد الكربيت:تتسبب
والنبات وكذلك ادلباين بسبب األمطار احلمضية اليت تؤدي إىل تأكل ادلعادن 

 واحلجر اجلَتي.

ضغط ) التأثير على الصحة
اجلهاز العصيب،السمع  الدم،

 والًتكيز(
إستنزاف التأثير على البيئة )

 ادلوارد الطبيعية(
 النيًتوجُت:يتسبب يف إلتهاب الشعب اذلوائيةثاين أكسيد 

ثاين أكسيد الكربون: يعد واحد من بُت الغازات الدفينة الستة ادلسببة 
 لظاىرة اإلحتباس احلراري

 بطريقة مستمرة إرتفاع الضوضاء تؤدي إىل عمليات الطحن و التكسَت الضوضاء
تاريخ ، Http://wwww.cementegypt.com:نقال عنالبيئية والصحة للملوثات الناجتة عن صناعة اإلنمسنت،  التأثَتات إنمسنت التعمَت مبصر، المصدر:
 (.28/02/2016)اإلطالع 

يؤثر بدرجة كبَتة  صلد أنو ( بعنوان التأثَت الناتج عن الضوضاء واإلنبعاثات يف اذلواء،  من اجلدول رقم)
جدا على البيئة ومنو على صحة اإلنسان، حيث يعرف التلوث اذلوائي بأنو كل تغَت يف خصائص وموصفات 

يًتتب عليو خطر على صحة اإلنسان والبيئة سواء كان التلوث ناجتا عن عوامل طبيعية أو نشاط  شلا اذلواء الطبيعي
تضر باإلنسان  اليت لوث بالضجيج بأنو أي نوع من األصواتيف حُت يعرف الت 1،إنساين مبا يف ذلك الضوضاء

حيث تلعب الفًتة الزمنية وكدة الصوت دورا مهما يف التأثَت على اإلنسان، لتعدد وتتنوع مصادر الضجيج بسبب 
التخطيط العشوائي يف إستعمال األرض مثل ادلصانع وادلعامل بُت األحياء السكنية ومن تأثَتاتو إضعاف السمع 

 2احليوانات والبشر بسبب تداخل رلموعة من األصوات احلادة والغَت ادلرغوبة. لدى

 ثانيا: التوجه نحو حماية البيئة في إطار اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية.

بل يتعدىا ذلك  ال يقتصر دور ادلنشآت الصناعية لإلنمسنت يف العصر احلايل على اإلنتاج من أجل الربح
صناعة مادة اإلنمسنت ذلا  ، ذلك ألنبادلسؤولية اإلجتماعية للمنشآت اإلقتصاديةل اإللتزام لتحقيق التنمية من خال

خاصيتُت أساسُت تعمالن كقوى توازن متعاكسة فمن جهة صلد ادلواد األولية ادلستخدمة يف مراحل اإلنتاج 
يف رلال البناء ادلختلفة، ومن جهة أخرى تكون حجم  لتلبية طلب اإلنسان من مادة اإلنمسنت إلستعماذلا ادلختلفة

اإلنبعاثات وأككاذلا ادلختلفة مضرة بالبيئة واإلنسان وادلنشأة معا رغم إختالف حجم الضرر، ما جعل قيام 

                                                           
 .12، ص.2011زلمد حسُت عبد القوي، التلوث البيئي، األكادؽلية ادللكية للشرطة، مركز اإلعالم األمٍت،  1
 "أككالو وكيفية التقليل من خطورتو مفهومو"خليف مصطفى غرابية،  2

   Journal Of  Enviremental Studies, Voulume03, 2010, p.07  
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ادلنظمات والدول ادلنادية حبماية البيئة واحلفاظ على حق األجيال القادمة تشرع العديد من القوانُت والعقوبات 
 نشآت اليت تضر بالبيئة ودتنح صفة ادلنشأة الصديقة بالبيئة.على ادل

من التلوث الناتج عن إنبعاثات صناعة اإلنمسنت البد على ادلنشأة اإلقتصادية لصناعة واإلنسان  وحلماية البيئة
 1إتباع ما إحدى األساليب التالية أو إتباعها رلتمعة وىي: ال بد من اإلنمسنت

 وعي للحرارة.التخفيض في اإلستهناك الن 

ساعلت التكنولوجيا ادلعتمدة على التسخُت األويل وإستخدام مربد مطور لتربيد الكلنكر اخلارج من الفرن 
الطاقة النوعية  لتنخفض الدوار واإلستفادة ادلثلى من ىذه احلرارة لتسخُت ىواء ادلسخن األويل يف عملية الطحن،

الالزمة إلنتاج طن من اإلنمسنت، كما يعد العمل على التوفَت يف الطاقة الكهربائية أمرا ضروريا يف مرحلة طحن 
بإعتبارىا ادلستهلك الرئيسي للطاقة الكهربائية داخل مركبات اإلنمسنت، لذا تتجو مجيع  ادلواد اخلام وطحن الكلنكر

الذي يعمل على التوفَت يف اإلستهالك النوعي للكهرباء  Polycomنظام اإلنمسنت اليوم إىل إستخدام  منشآت
 ل فيها.تواإلستفادة من حرارة الفرن والغبار ادلتك الكربيتات وػلقق مواصفات البيئة اجليدة من ناحية إمتصاص

 .إستخدام الفناتر الكهربائية 

جبعل تركيزه يف ىواء ادلدخنة بنسب قريبة من الصفر عرب تطوير  تستخدم ىذه الفالتر الكهربائية دلنع الغبار
اإلنمسنت اليت حتدث ضررا كبَتا على البيئة  مصانعنظام الفلًتة ألن الغبار يعد من أكرب ادللوثات الناجتة عن 

والصحة معا، كما يستحسن جتنب وضع اإلنمسنت على ككل أكوام يف أجنبة الطرقات داخل ادلنشأة للحيلولة 
 السماح للتيارات اذلوائية حبمل ىذه احلبات ونشرىا يف اذلواء.  دون

تتجو معظم دول العامل اليوم إىل إنتاج اإلنمسنت بالطريقة اجلافة حيث حتقق خطوط اإلنتاج اجلافة ادلزودة 
مبسخنات أولية ومكلسات حتقق موصفات فنية وبيئية ال تقارن مع اخلطوط األخرى من حيث سهولة التحكم 

إبعاثات ثاين أكسيد الكربون وما ػلققو من خفض الغازات ادلضرة  يفرة يف الطاقة الذي ينعكس باألخص والوف
 2بإجراءات تقنية بسيطة وأقل تكلفة من اخلطوط الرطبة مثل إستخدام أنظمة طحن متطورة من الطاقة الكهربائية.

فة ادلنشأة الصديقة للبيئة اليت تستخدم ويعد التوجو احلايل القائم على ادلسؤولية اإلجتماعية الذي ؽلنح ص
 مجيع الوسائل وتتبع كافة اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على البيئة، وتعرف ادلسؤولية اإلجتماعية على أهنا:

                                                           
 .18.، ص2015، ، الرياضملوثات الهواء لمعامل اإلسمنت وطرق معالجتهاأسعد علي،  1

2 Http://www.tkne.net/vb/t50640.html, Récupéré le               
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ادلستمر من قبل كركات األعمال  (" اإللتزام2004حسب رللس األعمال العادلي للتنمية ادلستدامة) -
بالتصرف أخالقيا وادلساعلة يف حتقيق التنمية اإلقتصادية والعمل على حتسُت نوعية الظروف اإلجتماعية للقوى 

 1العامة وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل."
من تأثَت نشاط قطاع  "ادلسؤولية اإلجتماعية ضمان إلتزام قطاع األعمال بالقوانُت وادلعايَت األخالقية -

 2األعمال على العاملُت، ادلستهلكُت، على البيئة واجملتمعات احمللية واجملتمع ككل".
وؽلكن القول أن ادلسؤولية اإلجتماعية للمنشآت إلتزامها جتاه اجملتمع وتنمية اإلقتصاد الوطٍت وادلساعلة يف 

 امة.  مداخيل الدولة مبا يضمن إستمرارىا وحتقيق التنمية ادلستد

  3:نذكر المؤشرات التي تقيس األداء اإلجتماعي للمنشآتومن أىم 

للعاملُت بادلؤسسة: ويتمثل يف التكاليف اليت تتحملها ادلنشأة على العاملُت  مؤكر األداء اإلجتماعي .01
لديها فيما تعلق باألوضاع الصحية والتكوين، حتسُت أوضاعهم الثقافية بغض النظر عن موقعهم التنظيمي أو 

 طبيعة أعماذلم وىذا لضمان والئهم.
 تتحملها ادلنشأة حلماية والسكان احمليطُت مؤكر األداء اإلجتماعي حلماية البيئة: وىي التكاليف اليت .02

 هبا، يف زلاولة لتقليل األضرار الناجتة عن أنشطتها الصناعية من تلوث اذلواء، ادلياه واحلياة النباتية.
مؤكر األداء اإلجتماعي للمجتمع: ويتضمن تكاليف األداء اليت هتدف إىل حتديد إسهامات ادلنشأة  .03

لك على التربعات وادلساعلات التعليمية والثقافية والرياضية واخلَتية مث حتديد يف خدمة اجملتمع معتمدة يف ذ
 تكاليف اإلسهامات يف برامج التعلم والتكوين وبرامج التوعية اإلجتماعية.

مؤكر األداء اإلجتماعي لتطوير اإلنتاج: وتشمل كافة تكاليف األداء اليت تنصب يف خدمة  .04
قابة على جودة اإلنتاج وتكاليف البحث والتطوير مث تكاليف ضمانات ادلستهلكُت حيث تتضمن تكاليف الر 

ادلتابعة ما بعد البيع وتكوين وتطوير العاملُت وغَتىا من اخلدمات اليت حتقق الرضا عن ادلنافع ادلتأتية من ادلنتجات 
 واخلدمات ادلقدمة للمستهلكُت. 

05.  

                                                           
ل إككالية إستدامة جديدي روضة وجددي نمسيحة، اإللتزام بادلسؤولية اإلجتماعية كتوجو إسًتاتيجي إلستدامة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، ادللتقى الوطٍت حو 1

 .05،ص.2017ديسمرب  07-06ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، يومي
يف سورية، دمشق، ليوم رسالن خضور، ادلسؤولية اإلجتماعية لقطاع األعمال، ندوة الثالثاء اإلقتصادية الرابعة والعشرون حول التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  2

 .04،ص.26/04/2016
 .05، )د.م.ن(،ص.مجلة التنظيم والعمل، "علي لألنابيب سيدي بلعباس ادلسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة وادلوارد البشرية دراسة رلمع كي"ضيايف نوال،  3
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 " للمسؤولية اإلجتماعية.carroll(: هرم" 35شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادللتقى الدويل الثاين عشر  ،"واقع ادلسؤولية اإلجتماعية يف حتقيق التنمية ادلستدامة، حالة مؤسسة اإلنمسنت ومشتقاتو الشلف"دمحاين علي،  المصدر:        

 .05ص.،2016نوفمرب  15-14حول دور ادلسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف تدعيم إسًتاجتية التنمية، يومي 

 

تتخذ  للمسؤولية اإلجتماعية، صلد أن ادلسؤولية اإلجتماعية "carroll" ( ادلتضمن ىرم35من الشكل رقم)
تدرس طبيعة النشاط  العديد من األككال بدءا بادلسؤولية اإلقتصادية اليت ترى أن ادلنشأة ختلق منذ بدايتها كفكرة

ووضع األسواق ورغبات ادلستهلكُت إىل غاية التنفيذ والبدء يف شلارسة النشاط إىل حتقيق الربح وتلبية حاجيات 
بدءا  القوانُتمن  العديدعل ادلنشأة ملزمة على تطبيق جتنونية اليت السوق الذي تنشط فيو، لتليها ادلسؤولية القا

بالقانون الداخلي ذلا مرورا مبجمل التشريعات والقوانُت اليت تضعها بيئة األعمال يف أي دولة وبالتحديد ما تعلق 
، لتليها ادلسؤولية بالتشريع الضرييب الذي يضمن إيرادات للدولة والتشريع البيئي الذي يضمن حق األجيال القادمة

ذلك مع مراعاة و على مستوى ادلنشأة أو خارجها  بالعنصر البشرياألخالقية القائمة على جتنب اإلضرار 
إمكانياهتا فيما تعلق مثال بإمكانية إسًتاد التكنولوجيا احلديثة، لتستطيع ادلنشأة يف وصوذلا إىل قيمة اذلرم بالتصرف  

 ادلصلحة اخلاصة ومنفعة اجملتمع معا. كمواطن صاحل يراعي يف تقدًن نشاطو

 المسؤولية األخناقية.
عندما تراعي ادلؤسسة األخالق يف قدرهتا وتتجب اإلضرارا بالفئات 

 ادلختلفة
 المسؤولية القانونية. 

 اإللتزام بالقوانُت والذي يعد مبثابة قواعد العمل األساسية

 المسؤولية الخيرة.
 التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز ادلوارد

 احلياة فيهاوحتسُت   نوعية 
 

 المسؤولية اإلقتصادية.
.كون ادلؤسسة حتقق رحبا فهذا ؽلثل قاعدة أساسية للوفاء مبتطلبات أخرى  
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 المبحث الثاني: واقع صناعة اإلسمنت بالجزائر.

من أىم  دتيزت مرحلة ما بعد اإلستقالل مبحاولة إعادة بناء كيانات الدولة السياسية، اإلجتماعية واإلقتصادية
األولويات دون مراعاة التغيَتات احلاصلة على مستوى بيئة األعمال الدولية، لتعتمد فيما بعد على زلاولة اخلروج 
من األطر القانونية واحلدود السياسية اليت رنمسها اإلحتالل الفرنسي بتبٍت النظام اإلكًتاكي يف مرحلة السبعينات، 

َتات احلاصلة ورلراهتا، إال أن ههور العودلة وحترير التجارة اخلارجية جعلت لتبدأ الدولة بالتوجو ضلو مواكبة التغ
الدولة اجلزائرية تعتمد منحى أخر لإللتزام بالتخطيط للتغيَت بادلرونة والسرعة ادلطلوبة خاصة يف القطاع اإلقتصادي 

حلقب الزمنية بدءا مبرحلة وحتديد بادلنشآت الصناعية العمومية ومنها قطاع صناعة اإلنمسنت الذي عايش مجيع ا
اإلستقالل وصوال إىل مرحلة زلاوالت الدولة اإلندماج يف اإلقتصاد ادلعريف، ورافق ىذه احلقب الزمنية ادلختلفة 

 .العديد من التغيَتات يف األنظمة ادلتبعة لتسَت ادلنشآت اإلقتصادية العمومية.   

 . 2016ستقنال إلى غاية سنة مراحل تطور قطاع إسمنت الجزائر من اإل المطلب األول:

أطلق على فًتة السبعينيات مرحلة الصناعات ادلصنعة ذلك دتاكيا مع ادلشاريع الضخمة اليت مت بناءىا  من 
ومن بُت الصناعات اليت حظيت هبذا  تقليل البطالة ،طٍت وتلبية حاجيات السوق الوطنيةتنمية اإلقتصاد الو أجل 

ت من أجلها اجلزائر بإنشاء كركة تسيَت مساعلة الدولة دلواد البناء أو ما يطلق صناعة اإلنمسنت اليت أقام اإلىتمام
 "، SNMC : La Société National Des Matériaux De Construction "عليها بادلؤسسة الوطنية دلواد البناء

 .1967ديسمرب  20ادلؤرخ يف  67/280مبوجب األمر رقم 

 الخصائص واآلثار. :أوال: مراحل التطور

مرت ادلؤسسة الوطنية دلواد البناء باجلزائر قبل التحول القانوين لتصبح حتت تسمية اجملمع الصناعي إلنمسنت 
 1اجلزائر بعدة مراحل نذكرىا كالتايل:

 :1967-1962المرحلة األولى: الفترة الممتدة ما بين  -
للتجديد،  1972قبل إغالقو سنة  (SNMCإنشاء اجلمعية الوطنية دلواد البناء)دتيزت ىذه ادلرحلة بالتأميم و 

مصنع و طن/سنة 50000 يصل إىلاإلنمسنت مفتاح بإنتاج  مصنع ،دتيزت ىذه ادلرحلة بوجود ثالث مصانعو 

                                                           
1 Group GIC, Rapport Sour L’historique Du Ciment  En Algérie De  9  a    9, Voir le line 

url : Http://www.gica.dz/historique, Récupéré le (06/08/2015) 
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طن/سنة، وخالل 200000 زىانة مصنعو  طن/سنة،400000 إنتاجو ما يعادلاإلنمسنت للرايس محيدو قدر 
  "Lafrage"لشركة  الفرنسي يف يد ادلالكوالتسيَت اإلدارة ملكية ىذه الفًتة هلت 

 :1983-1967الفترة الممتدة ما بين  الثانية: المرحلة -
حيث قامت من أجل تلبية إحتياجات السوق  الوطنية دلواد البناء، ادلنشأةكهدت ىذه الفًتة إعادة ىيكلة 

 منشآتإقامة خطوط إنتاج جديدا تتمثل يف  من أجل خلق برامج إستثمارات كبَت ، بتطبيقالوطٍت من اإلنمسنت
حامة بوزيان وحجر  سور الغزالن، بٍت صاف، سعيدة، لكبَت، عُت الشلف،صناعية يف سلتلف مناطق الوطن وىي 
قامت بتجديد اخلطوط ادلوروثة عن كركة كما مليون طن/سنة،   7.4السود بطاقة إنتاجية تقدر حبوايل 

"Lafrage ،"خطوط  10يتم يف ىذه ادلرحلة إستحداث لمليون طن/سنة،  10إىل  فيها لًتتفع قدرة اإلنتاج
 .جديدة إلنتاج وتوزيع اإلنمسنت 

 .1995-1983الفترة الممتدة ما بين  :الثالثة المرحلة -
كهدت ىذه الفًتة إطالق خط إنتاج كل عُت توتة وخط إنتاج ادلاء األبيض بتبسة وذلك بطاقة إنتاجية 

ستثمارات ادلدرجة لتصبح خطوط اإلنتاج والتوزيع ، يف إطار إستكمال برامج اإلمليون طن/ سنة 11.5قدرىا 
 خطا لصناعة وتوزيع اإلنمسنت.  12زلددة يف 

 .2009-1995المرحلة الرابعة: -
زلل الصناديق القابضة اليت "Holdings Publics"مت إنشاء الشركات القابضة العمومية  1996يف سنة 

 يف نص ادلادة الثالثة" 95/25 لألمرتشرف عليها اللجنة الوطنية للمساعلات واليت دتثل ادلساىم الوحيد وفقا 
منشآت اإلنمسنت يف ادلشاركة يف  لتقوم،1ختضع ادلؤسسات العمومية اليت ػلول رأنمساذلا إىل الشركات القابضة..."

بدأت القيام حبل  1997ويف سنة ، " Bâtiment et Matériaux de construction."زلفظة الشركات القابضة
ضمن قانون خوصصة  2001اإلرتباط بُت الوحدات اإلنتاجية وخاصة ادلتعلقة بالبناء والتشييد، ويف سنة 

ع وض ادلؤسسات اإلقتصادية مت تصفية الشركات القابضة وإستبداذلا مبؤسسات تسيَت ادلساعلات ليتم بذلك
وىي رلمعات اإلنمسنت التابعة لشركة تسيَت ادلساعلات وقطاع صناعة اإلنمسنت  ،"  G.I.CA-S.G.Pإختتصار ذلا"

 باجلزائر.
 

 
                                                           

 .07، ص.27/09/1995، الصادرة بتاريخ 55، اجلريد الرنمسية عدد يتعلق بتسيَت التابعة للدولة 1995سبيمرب 25ادلؤرخ يف  95/25رقم األمر ، اجلزائر 1
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 S.G.P -G.I.CA  (: ملكية الشركات36شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

احلجم كعائق لدخول السوق دراسة حالة مؤسسة إنمسنت عُت توتة)باتنة("، مذكرة ماجستَت يف العلوم اإلقتصادية،  جامعة  ادلصدر: فرحايت زىرة،"إقتصاديات
 .99،ص.2013بسكرة، 

 
"بوالية A.C.Cههر مشروع جديد خاص ىو ادلنشأة اجلزائرية لإلنمسنت حبمام الضلعة "  2004ويف سنة 

مليون طن ،ويف سنة  01تقدر طاقتو اإلنتاجية حبوايل  Orascomحلساب رلمع  F.L.Sادلسيلة ادلنجزة من طرف 
، Orascomههر مشروعُت جديدين علا مشروع مصنع سيق بالغرب اجلزائري العائد ملكيتو دلنشأة  2006

مليون  02للمشروعُت تقدر حبوايل  بطاقة إنتاجية Egypte-ASECومشروع إنمسنت اجللفة العائد ملكيتو دلنشأة 
 طن سنويا.
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أقرت السلطات العمومية باجلزائر تنظيما جديدا يقضي حبل كركة تسيَت ادلساعلات  2009ويف هناية سنة 
 إلنمسنت اجلزائر ورفع وقاية اجملمعات الصناعية على ادلصانع، ليتم تأسيس كركة واحدة أم تتبعها ادلصانع اإلثٍت

"، مت GICA : Group Industriel De Ciments D’Algérie "عشر نمسيت باجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر
وىي كركة مساعلة برأس مال قدره  2009نوفمرب  26تأسيسو بقرار من اجلمعية العامة الغَت عادية بتاريخ 

الصناعية لإلنمسنت على ككل رلمعات صناعية  ادلنشآتدج، ليتم على إثرىا تقسيم 25358000000
من  كما أن كل رلمع  "GICA"جهوية، وكل ىذه اجملمعات تابعة لشركة تسيَت ادلساعلات إلنمسنت اجلزائر

 : 1ونذكرىا كما يلي ادلنشآتاجملمعات اجلهوية ؽلتلك رلموعة من 
مليون طن/ سنة، وتتكون  4.4اإلنتاجية حوايل  تقدر طاقتها:"ERCE"اإلسمنت للشرق منشآت .01

 من ادلنشآت التالية:
 طن/سنة.500000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ":SCTاإلسمنت لتبسة" - أ

 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ": SCHBاإلسمنت حامة بوزيان" - ب
 سنة.طن/1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ":SCMATاإلسمنت عين توتة" - ت
 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل :"SCAEK"اإلسمنت عين لكبير - ث
 طن/سنة.900000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل :"SCHS"اإلسمنت حجار السود - ج

مليون هن/سنة،  2.7تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل : "ERCO"األسمنت ومشتقاته للغربمنشأة  .02
 وتضم ادلنشآت التالية:

 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل  :"SCIBS"صافاإلسمنت بني  - أ
 طن/سنة. 1200000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل  ":SCIZاإلسمنت زهانة" - ب
 طن/سنة. 500000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ":SCISاإلسمنت سعيدة" - ت

سنة، مليون طن/  2.35تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل :"ERCCمشتقاته للوسط"اإلسمنت و  .03
 وتضم ادلنشآت التالية:

 طن/سنة.350000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ":SCALاإلسمنت بالجزائر"منشآت   - أ
 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل ":SCEGاإلسمنت لصور الغزالن" - ب

                                                           
1 Group GIC, Rapport Sour la  présentation-de-gica, Voir le line url : Https://www.gica.dz/presentation-de-gica/, 
Récupéré le (09/08/2015) 
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 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل":SCMIاإلسمنت متيجة"  - ت
وحيدة الوحدة أنشأت مبوجب ادلرسوم تضم كركة ":ECDEللشلف"مشتقاته اإلسمنت و منشأة  .04

( S.N.M.Cعلى اثـر إعادة ىيكلة الشركة الوطنية دلواد البناء ) 82.10.30ادلؤرخ يف 325 - 82رقم 
 طن/سنة. 2000000بإنتاجية قدرىا . 09/10/1989،وحتولت إىل مؤسسة عمومية اقتصادية بتاريخ

 للمجمع الصناعي.ثانيا: تطور القيم المختلفة 

 (: تطور المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر وفقا لتعاقب األنظمة اإلقتصادية.37شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .من إعداد الطالبةالمصدر: 

صلد  ،( ادلتضمن تطور اجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر وفقا لتعاقب األنظمة اإلقتصادية37من الشكل رقم)
ساسي اإلستجابة دلتطلبات الذي كان ىدفو األ وىو التغيَت التحويلي) النقلي( أهنا مرت بأعقد أنواع التغيَت

لتنمية ادلشاريع اإلستثمارية وألن كل  عتماد على سلططات الدولةباإل، حيث مت تقسيم ادلراحل الزمنية األسواق
 مرحلة اإلنشاء لتليها القائم يف مرحلة كهدت العديد من التطورات بدأ من التسيَت الذايت للمنشأة بإعتباره الوضع

رأنمسايل لتعد مرحلة النظام ال والتوجو ضلو  مرحلة اإلنكسار واليت تبٌت على إسًتاجتية التخلي عن النظام اإلكًتاكية
، لتحدد ادلنشأة مرحلة اإلنتقالية لرنمسها مسار عملية التغيَت والتوجو ضلو إستخدام التقنيات احلديثة، إعادة البناء

 تطبيق إسًتاجتية دعم مساندة للرؤية والتعلم إستجابة نووم، مث النمو واإلرتقاء تقرار األوضاعلتليها مرحلة إس

 مرحلة اإلنشاء 1962-1969

 مرحلة النمو -1970-1977

 وضع غير مستقر 1990-1997

 مرحلة النجاح 1978-1984

كساراإلنمرحلة  1998-2006  

 مستقروضع غير  1989-    

مرحلة التكيف مع التطورات  ،إىل اليوم -2010
 .الراهنة

مرحلة إعادة الظهور2007-2009  

 مرحلة التسيير اإلشتراكي

اإلشتراكيمرحلة التسيير   

 

لإلقتصاد الرأسمالي للتوجه المرحلة اإلنتقالية  

 مرحلة التسيير الذاتي

 مرحلة إقتصاد السوق

السوق مرحلة إقتصاد  

 مرحلة إقتصاد السوق 

 
 مرحلة إقتصاد المعرفة.

البرامج اإلنمائية 
للدولة
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 2010 أساليب اإلنتاج(، من يفهيف، و حتديد طبيعة التغيَت) التغيَت يف اذليكل، يف سياسة الت ،ادلعريف لإلقتصاد
 إىل اليوم يتم ادلزج بُت العامل احلقيقي والعامل اإلفًتاضي.

 "GICA(: القيم المختلفة للمجمع الصناعي إلسمنت الجزائر"40رقم)جدول 

 القيم البيان
 قيم

 
 التداول

ادلهارات والقدرات  يعمل اجملمع الصناعي على إغلاد الكفاءات لتحقيق القيمة العادلة ليتم إختيار الكفاءات:
ادلبنية على ادلعارف النظرية والعملية والتقنية الالزمة، وكذا على األبعاد السلوكية لكون ادلورد البشري يساىم بدرجة  

 كبَتة يف حتقيق رسالة اجملمع وأىدافو.
عمل وفقا للقيم تسعى اجملموعة إىل غرس قيم ادلسؤولية واحلكم الذايت يف كل موهفيها خللق رلمع ي المسؤولية:

 .واإللتزامات الثقافية
مصداقية التابعة للمجمع ألهنا مبثابة  الفروعدأ األساسي يف العمل وموقف مجيع ىي ادلب واألخناق: الشفافية

 سلوك اجملموعة.منحٌت األعمال اليومية و 
كل الوسائل للسماح بنشر   ستخداموىو العمل على إقامة عالقة مع األخريُت لنقل ادلعلومات وإ اإلتصال

اجملمع الصناعي التواصل األفقي والرأسي كوسيلة  التابعة للمجمع وفروعها ويشجع الفروعتبادل ادلعلومات داخل و 
 للنجاح.

قيم 
 العمل

التابعة للمجمع مبا يضمن الفروع يعتمد صلاح اجملمع على جودة ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة من  رضا السوق:
 سياستها التجارية لتلبية إحتياجات وتوقعات السوق من خالل التحسُت ادلستمر جلودة اخلدمات. 

" يف ذلك على والء ثابت إرتبط GICAويستند للثقة اليت أوالىا كركاء اجملمع الصناعي" الوالء للشركاء:
 للمساعلُت والشركاء.  بأعماذلا ذلدف ضمان رحبية اإلستثمارات

التابعة  الفروعللقوانُت واألنظمة ادلعمول هبا يف البيئة، و اجملمع الصناعي و  وذلك باإلمتثال الصارم إحترام البيئة:
 تراعي ادلشاكل البيئية وحتافظ على حقوق األجيال القادمة يف أنشطتها.و تدرك مسؤولياهتا جتاه البيئة و ل

قيم 
 التسيير

يعكس األداء نتائج الشركات التابعة لنظام اإلدارة، ونظام إدارة األداء تنفذ على أساس السياسة  األداء:
 وأىداف اجملموعة وىو يف صميم القيم اليت تتبعها اجملموعة.

طة، ىي القيم األساسية للمجموعة لضمان حسن سَت األنشصد هبا موضوعية ونزاىة ادلدراء و :ويق الموضوعية
 التنسيق ادلتقن بُت اذلياكل ادلركزية وفروعها.خالل التقارير و ويتم ذلك من 

األساس الذي تقوم عليو الثقة والتعاون بُت سرية ادلعلومات ىي عقد موهفيها و :تعد سالمة و  الخصوصية
 القادة وادلوهفُت

وإحًتام كرامة العاملُت ودراسة رلموع القيم ادلطبقة  أين يتم النظر إىل إحتياجات ادلوهفُت النظر في الشكاوى:
 ىو ادلبدأ التوجيهي يف عالقاهتها.

Source : Http:// www.gica.dz 
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اجلهوية لصناعة اإلنمسنت ومشتقاتو ومجيع فروعها  ادلنشآتوتعد أىداف اجملمع الصناعي نفسها أىداف 
 :أيضا، ومن بُت أىم ىذه األىداف نذكر

 احمللي من مادة اإلنمسنت ومشتقاتو. حتسُت قدرة منشأهتا، تلبية اإلستهالك -
القضاء على التلوث وإحًتام البيئة وفقا إلسًتاجتياهتا القائمة على التكامل والتناغم مع وزارة البيئة، والعمل  -

 على تطوير أنشطتها وتعزيز مكانتها يف السوق احمللي.
 اإلبداع.تعزيز التنظيم لتحسُت تنفيذ اإلسًتاجتيات اإلدارية والبحث عن التميز و  -
تعزيز العمل على ادلورد البشري لتطوير ادلشاريع وجلب ثقة وإىتمام ادلساعلُت لتطوير األنشطة يف إطار  -

 الشراكة وإختاذ وتنفيذ كافة التدابَت الالزمة لتوسيع اجملموعة.
 إدارة حافظة األسهم وادلقتنيات ادلختلفة للشركات التابعة ذلا.  -

 قطاع اإلسمنت بالجزائر: الخوصصة ،الشراكة والتطورات الراهنة. المطلب الثاني:

ادلتعلق بتسيَت  25/10/1995ادلؤرخ يف  25-95من ادلرسوم رقم  27و 06و  04مبقتضى ادلادتان 
األموال التجارية التابعة للدولة الذي ألغى أحكاما عديدة فحول إىل الشركات القابضة العمومية رلموع القيم 

اليت كانت حتوزىا صناديق ادلساعلة وحلت ىذه الشركات القابضة زلل  واألسهم وادلساعلات األخرىادلنقولة 
 1صناديق ادلساعلة يف احلقوق والواجبات. 

الشركات القابضة يف القاموس التجاري وادلايل ىي كركات حتوز على عدد كاف من األسهم يف رأس ادلال 
مح ذلا ىذه احليازة مبمارسة رقابة اجملتمع ادلتكون من الشركة األم كركات أخرى تابعة ذلا تسمى بالفروع وتس

 وتتنوع الشركات إىل: والفروع،

الشركات القابضة اخلالصة) ادلالية( اليت ال دتارس أي نشاط صناعي أو جتاري وتكتفي بالعمل على  -
 مستوى األسواق ادلالية.

دلعتاد باإلضافة إىل أخذ مساعلات يف نشاطات الشركات القابضة ادلختلطة اليت دتارس النشاط ادلايل ا -
 صناعية جتارية أو خدماتية.

                                                           
تاريخ ، Http://gatelaw.blogspot.com/2016/12/blog-post.html: نقال عن ،2016 زلاضرات يف القانون اإلقتصادي العام، عبد الرزاق زوتُت، 1

 .(25/11/2016)اإلطالع 

http://gatelaw.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
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السياسة اإلقتصادية للحكومة بإستثمار  ولقد أسندت للشركات القابضة العمومية مهمة ادلشاركة يف تنفيذ
علها أكثر مردودية وادلساعلات والقيم ادلنقولة األخرى احملولة إليها وج" Portefeuille D’actionحافظة األسهم" 

والسهر على ظلو اجملتمعات الصناعية اليت تراقبها يف عالقتها مع الدولة ختضع ىذه الشركات القابضة لرقابة ىيئة 
 Conseil Desوادلتمثل يف رللس مساعلات الدولة " 95/25من األمر رقم  17أنشأت مبقتضى ادلادة 

Participation De L’état " األمر مهمة تنسيق نشاط الشركات القابضة العمومية  الذي يتوىل مبوجب ىذا
 وتوجهيها.

 2001أوت  20ادلؤرخ يف  04-01من األمر  41-40وقد مت حل الشركات القابضة بنص ادلادتُت 
ادلتعلق بتسيَت وخوصصة ادلؤسسات العمومية والقيام بتوزيع القيم اليت كانت تشرف على تسَتىا على ادلؤسسات 

اإلقتصادية نفسها، لتظهر فيما بعد إدارة وتسيَت األموال التجارية للدولة ادلتمثلة يف كركات تسيَت العمومية 
إدارة األموال التجارية للدولة، ليليها التنظيم احلايل للمجمعات الصناعية اليت تقوم بتسيَت و  ساعلات الدولةم

صناعة الوطنية واإلعتماد عليها يف خلق وتكثيف والذي يتم وفق إسًتاجتية رد اإلعتبار وإعادة بعث ال العمومية
إلختاذ القرارات اإلسًتاجتية، ويف  الثروة اإلقتصادية عن طريق منح إستقاللية أكرب للمؤسسات العمومية اإلقتصادية

إطار ىذا التجمع مت إدماج كركات تسيَت مساعلات الدولة يف ىياكل جديد أطلق عليها اجملمعات الصناعية 
ن بينها) رلمعات الصناعية الغذائية، الصناعات الكيمائية، التجهيزات الكهربائية(، يف حُت اجملمعات العمومية م

 1اليت كانت موجودة ) كركة ادلركبات الصناعية، رلمع جيكا لإلنمسنت، رلمع صيدال، صناعة األدوية(.

 ودتيزت ىذه ادلرحلة 2002تاما للدولة منذ اإلستقالل حىت سنة  حيث كان رلمع اإلنمسنت باجلزائر حكرا
أين بدأ الطلب يرتفع  1982بإمكانية ىذا القطاع من تلبية اإلجتياجات الوطنية من مادة اإلنمسنت حىت سنة 

ضلو عمليات اإلسًتاد اليت التوجو  على مادة اإلنمسنت ومل يستطيع القطاع تلبية مجيع اإلحتياجات ليتم مباكرة
واإلطلفاض، لتتجو الدولة بعدىا يف إطار العمل على إعادة  اإلرتفاع دامت يف سنوات الثمانينيات بتذبذب بُت
إىل غاية سنوات التسعينيات لغرض ختفيض نسبة  1986بدأ من سنة  هتيئة ادلشاريع ذات اإلستثمارات الضخمة

اإلنتاج والكميات  الدولة فعال من تنفيذ ىذه اإلسًتاجتية نتيجة إلستقرارنت اإلسًتاد من مادة اإلنمسنت ولقد دتك
التوجو ضلو عمليات إعادة اذليكلة وفتح اجملال أمام  ،مت 2002ادلوزعة على مستور ادلناطق، إال أنو وبعد سنة 

من ،2009إىل غاية سنة  2002اخلواص يف إطار برنامج خوصصة ادلؤسسات قامت الدولة يف الفًتة من سنة 
مت العمل على دراسة ، إلنمسنت والعمل على تلبية الطلب ادلتزايدأجل إحداث التطوير والتحسُت ادلستمر يف قطاع ا
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توقعات السوق واإلستعداد ذلا من خالل إتباع سياسة النمو اليت تركز يف ادلقام األول على ادلنتجات العالية القيمة 
 %35نسبة لتفتح اجملال أمام اإلستثمارات اجلديدة ليتم فتح اجملال للمشاركة يف رأس مال كركات اإلنمسنت ب

، وذلك إلمتالك اجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر كل أسهم مصانع 2008إىل غاية  2005خالل السنوات من 
 :1عشر ماعدا االثٍتاإلنمسنت 

من Pharaoun Arabie Saoudite "35%وؽلتلك" GICA"65%إنمسنت بٍت صاف أين ؽلتلك " نشأةم -
 .2007أسهم ادلصنع وذلك سنة

من أسهم ادلصنع  ASEC Egypte  "35%و دتلك "  GICA"65%دتتلك "إنمسنت الزىانة أين  نشأةم -
 .2007سنة 

من أسهم ادلصنع Buzzi Italie  "35% ودتلك " GICA"65%إنمسنت حلجار السود أين دتتلك"نشأة م -
 .2008ل سنة الخ

من أسهم Buzzi Italie "35%" وؽلتلك GICA"65%"إنمسنت لسور الغزالن أين دتتلك نشأة م -
 .2008سنة ادلصانع يف 

 من أسهم ادلصنع.Lafrage France" 35%وؽللك " GICA"65% كركة اإلنمسنت دلتيجة أين ؽلتلك" -

" Lafargeالقلة نظرا لدخول مؤسسة"  احتكارلتصبح الدولة زلتكر قطاع اإلنمسنت يف إطار ما يطلق عليو 
اضر بعيش قطاع اإلنمسنت حىت يومنا احل 2010وبداية سنة 2009الفرنسية للسوق اجلزائري ومع هناية سنة 

مصنا لإلنمسنت تابع للدولة موزعا على سلتلف واليات الوطن ادلقسمة إىل قطاعات  12الثنائي بوجود  االحتكار
، مع اإلكارة إىل أن قطاع اإلنمسنت باجلزائر يشهد حركة معتربة للقطاع اخلاص  A.C.Cجهوية مقابل منشأة 

 .بوىران ASEC-Egypteوادلنشأة  "Lafargeيف نفس اجملال خاصة ادلنشأة الفرنسية" 

                                                           
1
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بالعمل على زلاولة تغطية حاجيات اإلنتاج باللجوء  2014-2010كما وقامت الدولة ضمن ادلخطط 
مركبُت لإلنمسنت يف كل من بشار وغليزان بطاقة إمجالية إىل بناء مركبات صناعية جديدة لإلنمسنت دتثلت يف إنشاء 

مليون طن /السنة ويتم إصلاز مركب اإلنمسنت بشار من قبل اجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر يف حُت  03تقدر 
مركب اإلنمسنت بغليزان سيتم إصلازه بالشراكة مع ادلنشأة الصينية، كما وقام اجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر ببناء 

مليون طن/السنة،  02الفرنسية بطاقة إنتاجية تقدر " Lafrage"ركب لإلنمسنت بأم البواقي بالشراكة مع منشأةم
ناءه بىذا ولقد حظيت نفس الفًتة تطورا يف ادلشاريع اخلاصة باإلنمسنت بداية من مركب اإلنمسنت بسكرة الذي مت 

حيث قدرت الطاقة إنتاجية  أة مواد البالط ومواد البناءوفقا إلتفاقية بُت الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارات ومنش
، إضافة إىل إنشاء مركب اإلنمسنت 2016سنة  افتتاحوومت  2011مليون طن وبدأت األكغال سنة  02

Egypte-ASEC مليون طن وقد مت من قبل رلموعة القلعة لإلستثمارات ادلالية  03بطاقة إنتاجية تقدر  باجللفة
ليعد ىذا ادلشروع ثاين أكرب مشروع للمنشأة بعد مشروع مركب  دلالية ادلباكرة يف ادلنطقة العربيةرائدة اإلستثمارات ا

كما وأنو يف إطار الشراكة اإلسًتاجتية مع جنوب إفريقيا أعلن" عبد السالم بوكوارب" إنطالق اإلنمسنت بوىران،  
 1ار دينار.ملي 28مشروع بناء مصنع ضخم لإلنمسنت بوالية مسيلة بغالف مايل قدره 

 إسمنت الجزائر. بقطاعالمطلب الثالث: تطور اإلنتاج 

حاول قطاع اإلنمسنت باجلزائر تلبية إحتياجات السوق الوطنية لتحقيق التنمية اإلقتصادية وتنويع الصادرات 
اإلستثمارات خارج قطاع احملروقات، وإستطاع ىذا القطاع حتقيق التغطية الوطنية من مادة اإلنمسنت يف هل برامج 

 . 2016سنة منذ اإلستقالل إىل ادلطبقة عرب احلقب الزمنية ادلختلفة واليت إمتازت بوتَتة متزايدة  

 .أوال: تطور اإلنتاج في المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر

 تطور إنتاج اإلنمسنت باجلزائر وسجل أرقاما قياسية منذ ورثتو عن اإلستعمار بثالث مصانع بقدرة إنتاجية ال
مركبا لصناعة اإلنمسنت مقسمة إىل رلمعات، رلمع إنمسنت الشرق،  12تتعدى ادلليون طن يف السنة، ليصل إىل 

رلمع إنمسنت الوسط، رلمع إنمسنت الغرب، يف إطار سعيها لتلبية إحتياجات السوق احمللي لًتتفع حصيلة اإلنتاج 
اعلُت يف ىذه الصناعة على ادلستوى العريب أو بزيادة عدد ادلصانع ادلدرجة يف إطار الشراكة مع العديد من الف

  العادلي.

                                                           
تاريخ ، Http :www.radiolgerie.dz/news/ar/articels/2015/355.html: ، تقال عنمشروع مصنع اإلنمسنت يف ادلسيلة أوىل نتائج الشراكة اجلنوب إفريقية 1

 (15/07/2017اإلطالع )
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 .1967إلى1962(: اإلسمنت في الفترة الممتدة من 41جدول رقم)
 مفتاح الرايس محيدوا زىانة ادلركب

 50000 400000 200000 اإلنتاج طن/سنة
      Source : www.gica.dz 

 .1989إلى 1979(:إنتاج اإلسمنت للفترة الممتدة من 42جدول رقم)
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنة

 6778 7195 7541 6448 6096 5538 4776 3743 4457 4156 3775 طن    اإلنتاج
 .165، ص.2011-1962: الديوان الوطٍت لإلحصاء، إحصائيات فصل الصناعة من المصدر

 .1999إلى  1990من  الممتدة (: إنتاج اإلسمنت للفترة43جدول رقم)
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة 
اإلنتاج
 طن   

6337 6323 7093 6950 6093.
5 

6783.
2 

7470 7152.2 7835.8 7685.
3 

 .165، ص.2011-1962: الديوان الوطٍت لإلحصاء، إحصائيات فصل الصناعة من المصدر

 .2009إلى 2000من  الممتدة اإلسمنت للفترة(: إنتاج 44جدول رقم)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

اإلنتاج
 طن   

8703.
0 

8710.
2 

8940.
9 

8191.
7 

9535.
7 

1045
3.0 

1080
1.6 

1161
7.1 

1147
8.3 

11552.7 

 .165، ص.2011-1962فصل الصناعة من  : الديوان الوطٍت لإلحصاء، إحصائياتالمصدر

 .2016إلى2010(:اإلسمنت في الفترة الممتدة من45جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 18.20 15.21 15.05 09.60 / 11.27 11.27 طن   اإلنتاج
 .165، ص.2011-1962: الديوان الوطٍت لإلحصاء، إحصائيات فصل الصناعة من المصدر

، 2016إىل سنة  1962( بعنوان تطور إنتاج اإلنمسنت من سنة 45-41من اجلدول اليت حتمل األرقام من)
صلد تطورا ملحوها إلنتاج مادة اإلنمسنت الرمادي عرب السنوات بإنتاج مل يكن لتجاوز ادلليون طن ليصل سنة 

ستثمارية العمومية الضخمة اليت مت مليون طن سنويا وىذا عائد بالدرجة األوىل إىل ادلشاريع اإل 18إىل  2016
ختصيصها لتلبية اإلحتيات السوقية احمللية وزلاولة حتقيق الفائض للقيام بعمليات التصدير، يف حُت سجل سوق 

مليون طن حسب تقديرات اجملمع الصناعي لإلنمسنت باجلزائر  5.2عجزا يفوق  2012اإلنمسنت باجلزائر سنة 
مليون  16ما يقدر  2012تفاع األسعار وزيادة حدة ادلضاربة ويفوق اإلنتاج وأدى ىذا النقص يف العرض إىل إر 
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إسًتاد 2012مصنعا التابع للمجمع الصناعي لإلنمسنت، ولقد مت سنة  12مليون طن يضمنها  5.11طن منها 
 1طن من اإلنمسنت قصد ختفيف الضغط على ىذا ادلنتوج يف السوق الوطنية. 450000

تعتمد فيو الالئحة اذلنية  2016أن اجلزائر إعتمدت قرار وزاري كارك لسنة  ويف ىذا اإلطار نشَت إىل
نوعا من اإلنمسنت العادي ادلختلف  27اجلزائرية ادلتعلقة باإلنمسنت العادي حيث حتدد ىذه الالئحة خصوصيات 

تالندي ادلركب، ومكوناتو واليت مت مجعها يف مخسة أصناه رئيسية دتثلت يف اإلنمسنت البورتالندي، اإلنمسنت البور 
   2إنمسنت خبث الفرن، اإلنمسنت البوزالين واإلنمسنت ادلركب.

والقارئ دلراحل تطور قطاع اإلنمسنت باجلزائر يالحظ أنو حظي بإىتمام كبَت منذ اإلستقالل إىل يومنا ىذا ما 
بعدما   ،توازنبتقسيم جهوي م جعلو يشهد قفزة نوعية بإنشاء عدد كبَت من ادلصانع موزعة على ادلستوى الوطٍت
لًتتفع  ضلو تعزيز ادلناطق الشرقية كان دتركز الوحدات اإلنتاجية يف ادلناطق الوسطى والغربية مت التوجو ضلو فيما بعد

 اإلنمسنت، حيث ساىم ىذا التقسيم اجلهوي من توزيع اإلنمسنت إىل سلتلف ادلناطق مادة الطاقة اإلنتاجية لصناعة
ية لكل منشأة من اإلنمسنت وفقا لسقف الكميات ادلنتجة، مع اإلكارة إىل اليت حتددىا نقاط التوزيع األساس

 مساعلة القطاع اخلاص يف تغطية الطلب على ادلستوى الوطٍت.

 والمسؤولية اإلجتماعية. ثانيا: حمياية البيئة

على احلفاظ على صورتو كمنشأة مواطنة من خالل عدة إجراءات ترمي  ػلرص رلمع إنمسنت اجلزائر جيكا
 :3إىل محاية البيئة من اآلثار السلبية النامجة عن صناعة اإلنمسنت واليت تتمثل خصوصا يف

إستبدال أجهزة الًتسيب الكهروستاتكية بأحدث جيل من أجهزة الًتسيب النسيجية يف مصانع اإلنمسنت  -
 اخلاصة باجملمع.

 طات معاجلة مياه الصرف الصحي.تركيب زل -
 إعادة تدوير النفايات وحرق األدوية. -
 إعادة هتيئة احملاجر وتوفَت الطاقة. -
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مصنعا لإلنمسنت التابعُت للمجمع هبذه األجهزة من اجليل اجلديد ألجل احلد من إنبعاثات  11جتهيز  -
 الغبار الناجم عن إستغالل ىذه ادلصانع.

ئر على محاية البيئة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج من أجل التنمية اجلزا–كما ويعمل رلمع الفارج 
ادلستدامة إنطالقا من خدمة اإلسًتاجتة الوطنية خلدمة للمعاجلة ادلتكاملة للنفايات وىي مبادرة تستجيب 

 .1للتحديات البيئية والصناعية اذلامة وهتدف إىل معاجلة كل النفايات

ناعي باجلزائر العديد من ادلركبات الصناعية لإلنمسنت إىل جانب ادلركبات الص اجملمععلى الرغم من إمتالك 
تغطية الطلب الوطٍت نسبيا وىو ما غلعل أبواب اإلستثمار مفتوحة  إال أهنا عاجزة عن ،الصناعية اخلاصة لإلنمسنت

قيل القانونية من بُت واجهها ادلستثمرين يف ىذا القطاع العراياليت  العقباتمن بُت و يف ىذا اجملال من الصناعة، 
واإلستغالل) توفر  أىم الشروط الواجب توفرىا لدخول سوق صناعة اإلنمسنت احلصول على تراخيص اإلستثمار

 اليت تستدعي التكاليف الضخمة مناجم الكلس(إلنشاء منشأة اإلنمسنت اليت دتنحها وزارة الصناعة، إضافة إىل
بتحديد موقع تشييد ادلصنع والتكاليف اليت سيتحملها ادلصنع  حتمل تكاليف جد باىظة خاصة ما تعلق منها

نظرا للنفايات الكبَتة اليت ؼللفها صناعة مادة  وادلتعلقة بالدرجة األوىل تكاليف الدراسة اخلاصة حبماية البيئة
اعات األصول الثابتة اليت ال تتيح للمسؤولُت إستغالذلا يف صناحلصول على   اإلنمسنت، وكذا إلرتفاع تكاليف

أخرى إلمتالكها خاصيات زلددة، أما ما تعلق إسًتاجتية التسعَت ؽلتلك اجملمع الصناعي إلنمسنت اجلزائر جيكا 
اليت ال دتلك أدىن سلطة يف تبٍت  التابعة ذلاالسلطة الكاملة لتحديد أسعار اإلنمسنت يف مجيع ادلركبات الصناعية 

 ار احملددة ذلا إسًتاجتية للتسعَت إظلا يفًتض عليها تطبيق األسع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14نفس ادلرجع السابق،ص. 1
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 اإلسمنت. صناعة المبحث الثالث: التنافسية في قطاع

ػلظى قطاع اإلنمسنت يف العامل بإىتمام العديد من الدول ادلتقدمة منها والنامية على إعتبار أن الدول السائرة 
القدرات الالزمة إلدارهتا مبا يضمن حتقيق  يف طريق النمو دتتلك ثروات للمادة األولية ذلذه الصناعة دون إمتالكها

دتتلك فروعا  اإلنمسنت مبختلف أككاذلالرحبية والتنمية ادلستدامة صلد أن جل ادلنشآت األجنبية الرائدة يف صناعة ا
ذلا يف الدول النامية أو تتخذىا كسوق لبيع منتجاهتا، ما غلعل رلموعة الدول العربية ورغم إمتالكها طاقة 

إال أن ، رة ادلشاريع اإلظلائيةـثَتة إلنتاج اإلنمسنت ال تزال تستورد كميات معتربة من اإلنمسنت بسبب كتصميمية كب
قوم هبا مع ادلتعامل األجنيب يدخوذلا لألسواق العادلية بفضل عمليات الشراكة اليت حتول دون ىذا ال يقف عقبة 

، لتحتل اجلزائر إستهالك وتصدير اإلنمسنت عادلياالرائد يف صناعة اإلنمسنت، وتبقى الصُت ادلسيطرة على إنتاج و 
 .ادلرتبة الثالثة عربيا وحتاول التنافس عادليا

 سمنت الجزائر محليا.القطاع الصناعي إلالمطلب األول: تنافسية 

أربعة متعاملُت إقتصاديُت ويعد رلمع إنمسنت  2016ينشط يف رلال صناعة اإلنمسنت يف اجلزائر حىت سنة 
، ليليها ادلتعامل الثاين وادلتمثل يف  %60مليون طن سنويا وىو ما يعادل 13أىم متعامل بإنتاج  اجلزائر جيكا

مليون طن سنويا، لتليها يف ادلرتبة الثالثة والرابعة ادلتعاملون اخلواص  08رلمع الفارج ىولسيم والذي ينتج أكثر من 
 1الذي كرعوا يف السنوات األخَتة يف صناعة اإلنمسنت.

 نظيم سوق اإلسمنت بالجزائر.أوال: ت

يتم العمل يف سوق اإلنمسنت احمللية وفقا لضوابط السلطات العمومية اليت تسَت السوق وفقا لنظام رخص 
 2اإلسًتاد ووضع نظام مراقبة دائم وكذا وضع سقف ذلامش الربح وذلك كما يلي:

 

 

 

                                                           
اجلزائر،  ،مجلة وزارة الصناعة والمناجم، "داءات جيدة وأفاق واعدةاسجلت تطورا ملحوها يف السنوات األخَتة صناعة اإلنمسنت، "مرًن زايت، 1

 .04، ص.2017، 00العدد
، 2017، 00،العدداجلزائر، مجلة وزارة الصناعة والمناجم، "تنظيم زلكم إلضفاء كفافية أكرب يف ادلعامالتسوق اإلنمسنت "ككَتة بيداوي،  2

 . 18ص.
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  :رخص اإلستراد 
 مرفوقة حبصص زلددة البورتالندي العادي إىل رخص إسًتادؼلضع إسًتاد اإلنمسنت  2016بداية من سنة 

وذلك لدعم اإلنتاج الوطٍت وتقليص اإلختالل ادلسجل يف ادليزان التجاري، وقد أدى ىذا القرار إىل ختفيض 
 .%41وىو ما سجل تراجع بنسبة  2015مليون طن لنفس السنة مقارنة بسنة  3.5وردات اإلنمسنت إىل 

 نظام المراقبة الدائم: 
اليت تؤثر على منتج اإلنمسنت  واذلدف منو ىو احلد من عمليات ادلضاربة وكشف التعامالت الغَت كرعية

حيث  بإعتباره منتج إسًتاتيجي لضمان التموين ادلناسب لذا تقوم وزارة التجارة بإدراج نظام رقابة دائم دلواد البناء،
 املُت يف مواد البناء.مت تسجيل سلالفات العديد من ادلتعاملُت اإلقتصاديُت الع

  :2004يوليو سنة  22ادلؤرخ يف  243-09وىو ما ػلدده ادلرسوم التنفيذي هوامش ربح مسقفة 
ػلدد ىوامش الربح القصوى باجلملة والتجزئة ادلطبقة على اإلنمسنت وفقا للمادة الثانية من ىذا ادلرسوم وىذا وفقا 

 للجدول التايل أدناه.
 المسقفة لمادة اإلسمنت بالجزائر.(هوامش الربح 46جدول رقم)

 هوامش التجزئة)دج( هوامش الجملة)دج( البيان
 120 80 القنطار
 60 40 كغ  50كيس 
ػلدد ىوامش الربح القصوى باجلملة والتجزئة ادلطبقة على اإلنمسنت،  2004يوليو سنة  22ادلؤرخ يف  243-09ادلرسوم التنفيذي  اجلزائر، :المصدر
 .28،ص.2009، 44العدداجلديدة الرنمسية 

 03مليون طن من مادة اإلنمسنت أي أهنا تسجل عجزا يًتاوح ما بُت  23حتتاج اجلزائر يوميا إىل ما يصل 
 2009 تصرح رئيس اجملمع الوطٍت للمهندسُت" عبد احلميد بوداود" لسنة  وقد أكدمليون طن سنويا،  05إىل 

قرار احلكومة اجملمد إلسًتاد اإلنمسنت سوف يتسبب يف مشاكل  ادلتعلق بتجميد إسًتاد مادة اإلنمسنت قائال: " أن
حددت ادلشكلة األوىل مبشكلة ادلضاربة يف حُت ادلشكلة الثانية دتثلت يف تعطيل سَت ادلشاريع، ولقد  أخرى."،

كيلوا   50طرح ىذا األخَت سؤاال ما الذي أوصل سعر اإلنمسنت إىل ىذا احلد من اإلرتفاع)كيس اإلنمسنت من وزن 
 1دج. 350دج( رغم أن اجلزائر قائمة على حتديد سقف اإلنمسنت عند  850دج إىل 500قاس يصل سعره ي

 

                                                           
 ، تاريخ Http://www.alaraby.co.uk/economy/20/01/2016:نقال عن ، قفزات يف أسعار اإلنمسنت يف اجلزائر بسبب جتميد اإلسًتاد،محزة كحال 1

  (.22/05/2016) اإلطالع
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 " الفرنسية. Lafargeثانيا: منافسة مجمع إسمنت الجزائر لمنشأة "  

             " من ادلنشآت الناكطة يف السوق اجلزائرية يف رلال مواد البناء وقد دتكنتLafargeتعد منشأة "
"Lafarge وكان األمر وفقا لثالث أككال دتتلك 2009" من بسط نفوذىا بقوة يف السوق إنطالقا من سنة ،

العمومية اخلاصة مع  ، أو بعقد كراكة خاصة خاصة، و بعقد الشراكة%100ىولسيم بنسبة -فرع ملك الفارج
حيث مت إصلاز  جديدة، رلمع جيكا لصناعة اإلنمسنت أو التوسع ببناء مصانع خاصة أو ختصيص مساحات بيع

نقطة لبيع مواد البناء،  20ىياكل جديدة خللط اإلنمسنت كما مت تدكُت  05زلطات جديدة لإلنمسنت،  05
 2014.1مليون طن سنويا لسنة  8.7اإلمجايل جملمع الفارج اجلزائر حبوايل  حيث يقدر اإلنتاج

" منشاة رائدة عادليا يف رلال مواد البناء، حيث إنطلقت أعمال رلموعة الفارج سنة Lafargeوتعد منشأة "
عندما قام" أغست بافُت" بتأسيس إستثمار متخصص يف تصنيع اجلَت بفرنسا، ومن خالل اإلستحواذ  1833

 ، سنة1930على عدد من كركات اجلَت واإلنمسنت أصبحت الفارج أكرب منتج لإلنمسنت حبلول أواخر سنة 
بدأت بالتوسيع يف نشاطها والتوجو ضلو األسواق العادلية يف ادلملكة ادلتحدة، الربازيل، كندا ومشال إفريقيا، 1964

وعلى منشآت أخرى يف حوض  2001سنة  ألندسًتتز" وقامت ادلنشأة أثناء توسعها باإلستحواذ على" بلوسَتك
 2، تستحوذ على منشأة" أراسكوم" لإلنمسنت،2008روبا، الشرق األوسط وأسيا سنة و األبيض ادلتوسطـ كرق أ

وتعد "الفارج" أول منشأة قامت بطرح اإلنمسنت األبيض يف السوق يف القرن العشرين الذي يستخدم الصلصال 
 الطٍت النقي.

 –Holcim" شأةنلتصبح م السويسرية "Holcim"باإلندماج مع منشأة  2015ادلنشأة سنة  لتقوم

Lafarge"  أحد أىم ادلنشآت الكربى ادلتخصصة يف صناعة مواد البناء واليت يقع مقرىا يف سويسرا وفرع رئيسي
دولة  90مليار دوالر أمريكي، وتعمل ادلنشأة قي  50ذلا يف باريس، لتبلغ القيمة السوقية للمنشأة بعد اإلندماج 

ومن أىم األسواق اليت تسيطر عليها مليون طن من اإلنمسنت العادلي سنويا،  340حول العامل وتسيطر على 
، أسيا %25.3، إفريقيا %14،أمريكا الشمالية %10.7،كرق أوروبا بنسبة %10.3ادلنشأة فرنسا بنسبة 

 3.%3.3وأمريكا اجلنوبية  26.5%

                                                           
 نقال عن ، 2016مصنع اإلنمسنت لبسكرة سيدخل حيز اإلنتاج يف  رلمع الفارج اجلزائر: أونمسة،1

Http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2015.11124/59307.html ، (25/05/2015اإلطالع )تاريخ 
2
 http://www.lafarge.com.jo/ar, Récupéré le (20/09/2016) 

3
Ibid. 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2015.11124/59307.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2015.11124/59307.html
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اجلزائرية ال يستحوذ على نسب كبَتة  ةادلتعاملُت اإلقتصاديُت اخلواص الناكطُت يف األسواق احمللي أما عن بقية
 ىولسيم. -ليليو الرائد العادلي الفارج السوق احملليمن  %60يستحوذ على  ائرز أن رلمع إنمسنت اجل امب

 مجموعة الدول العربية. ضمنسمنت الجزائر إل القطاع الصناع المطلب الثاني: تنافسية

نمسنت يف دول اإلحتاد العريب لإلنمسنت ومواد العربية ادلنتجة لإل تعد اجلزائر من بُت أىم األقطار
ومصر، حيث حتتل صناعة  لكوهنا من الدول العربية األوائل يف صناعة اإلنمسنت بعد السعوية "AUCBM"البناء

اإلنمسنت باجلزائر مكانة ىامة يف السوق الوطٍت لعدم مواجهتها عراقيل كبَتة بل وتوجد العديد من ادلؤكرات اليت 
 تسمح بتطور ىذه الصناعة وظلوىا بشكل إغلايب. 

 أوال: الكفاءة اإلقتصادية للدول العربية.
بالشكل الذي ؽلكن من حتقيق أحد األمرين  الثروة على أهنا إستخدام مصادر الكفاءة اإلقتصادية تعرف

أوذلما حتقيق إنتاج أكرب بالتكاليف اإلنتاجية السابقة نفسها، وثانيهما حتقيق اإلنتاج السابق نفسو بتكاليف 
 1إنتاجية أقل. 

 2016(: الكفاءة اإلقتصادية للدول العربية لسنة 47جدول رقم)

 .43ص.،2016ادلتحدة، اإلمارات العربية ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،صندوق النقد العريبالمصدر: 

                                                           
ـ 90، العدد ، )د.ت.ن(مجلة اإلدارة واإلقتصاد، "الكفاءة اإلقتصادية دلزارع الشعَت يف زلافظة دبايل"مائدة حسُت علي وآخرون،  1

 . 45،ص.2011

 العراق السودان  السعودية جيبوتي الجزائر تونس البحرين اإلمارات األردن الدولة
 55.314 17.060 227.048 43 33.022 7.701 9.229 112.539 7.117 الناتج الصناعي

الكفاءة 
 اإلقتصادية
 (%الصناعيىة)

1.3 3.3 1.30 0.6 0.2 4.3 1.6 - 2.2 

 اليمن موريتانيا المغرب مصر ليبيا لبنان الكويت قطر عمان الدولة
66.44 5.028 4.470 50.51 60.105 24.15 الصناعي الناتج

3 
18.596 682 1.945 

الكفاءة 
 اإلقتصادية
 (%الصناعيىة)

5.2 1.7 3.3 0.3 2.1 0.9 .0.8 1.2 0.4 

 %1.7 700.955 مجموعة الدول العربية
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، صلد أن السعودية دتتلك أكرب 2016( بعنوان الكفاءة اإلقتصادية للدول العربية لسنة 47من اجلدول رقم)
ككفاءة إقتصادية صناعية، تليها دولة اإلمارات   %1.6يف حُت تقابلها  227.048ناتج صناعي تصل إىل 

، زلققا اإلمارات بذلك %3.3صناعية تعادل نسبة  مع حتقيق كفاءة إقتصادية112.539بإنتاج صناعي يقدر 
لتليها دول اخلليج تباعا عمان، قطر، الكويت، أما ما تعلق  إستخداما أفضل دلواردىا مقارنة مع السعودية،

، ما غلعل 33.022عن إنتاج صناعي بلغ  %0.2بالكفاءة اإلقتصادية الصناعة لدولة اجلزائر سجلت نسبة 
إستغالذلا لثرواهتا مقارنة بدول ادلغرب العريب من تونس، ليبيا، ادلغرب حيث  مربرا ذلكخَتة اجلزائر حتتل ادلراتب األ

من  %1.7، ما غلعل رلموعة الدول العربية حتقق %2.1إىل  %0.6تًتاوح الكفاءة اإلقتصادية الصناعة ما بُت 
 الكفاءة اإلقتصادية الصناعية.

 .2016إلى 2011لدول العربية للفترة من ( ناتج الصناعات التحويلية في ا48جدول رقم)
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 259 286.1 266.4 253.5 248.5 224.6 قيمة مضافة
 3.2- 0.6 5.1 2.0 10.7 11.6 (%معدل النمو السنوي)

المساهمة في الناتج المحلي 
 ((%إلجمالي)

9.4 9.4 9.3 9.7 11.0 11.1 

 .113،ص.2016اإلمارات العربية ادلتحدة، ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،العريبصندوق النقد المصدر: 

( بعنوان ناتج الصناعات التحويلية يف الدول العربية، صلد أن مجيع السنوات حققت 48من اجلدول رقم)
 2016سنة بعد األخرى حىت الوصول إىل حتقيق معدل ظلو سليب لسنة متدرجة يف اإلطلفاض معدالت ظلو موجبة

على التوايل عائد بالدرجة األوىل ألزمة  2014،2015،2016، واإلطلفاض ادلسجل لسنة %3.2-مبا يعادل 
والذي إنعكس على واقع الدعم ادلقدم للصناعات  ،إطلفاض أسعار البًتول يف الدول العربية ادلصدرة للنفط

ة، وادلالحظ أيضا إرتفاع مساعلة ىذه الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل بوتَتة متزايدة تًتاوح ما بُت التحويلي
 .يف الدول العربيةكحد أعلى وىو ما يؤكد مسَتة تطور الصناعة التحويلية   %11.1كحد أدىن و  9.4%

 .2016(:ناتج الصناعات في الجزائر لسنة 49جدول رقم)

 إجمالي القطاع الصناعي الصناعات التحويلية اإلستخراجيةالصناعات  البيان
 33.022 8.884 24.138 القيمة المضافة

 20.5 5.5 15.00 (%) اإلجمالي المساهمة في الناتج المحلي
 .113ص.،2016اإلمارات العربية ادلتحدة، ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،صندوق النقد العريبالمصدر: 
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، صلد أن الصناعات اإلستخراجية يف 2016( بعنوان ناتج الصناعات يف اجلزائر لسنة 49) رقممن اجلدول 
من الناتج احمللي اإلمجايل على إعتبار اجلزائر من الدول العربية ادلصدرة للنفط،  %15.5اجلزائر تساىم يف بنسبة 

وقطاع احلديد وقطاع اإلنمسنت على عكس مساعلة الصناعات التحويلية واليت تتكون أساسا من قطاع النسيج 
من مساعلة %20.5من الناتج احمللي اإلمجايل، وىو ما يشكل %5.5حيث تساىم ىذه القطاعات مبا نسبتو 

 من إمجايل القطاعُت. 33.022الصناعة، أما القيمة ادلضافة فسجلت ما يعادل 

 صناعة اإلسمنت في الدول العربية. ثانيا:

العريب لإلنمسنت ومواد البناء ىو منظمة دولية عربية تابعة لألمانة العامة جلامعة الدول العربية ورللس  اإلحتاد
تأسيسي يف مصر عن تأسيس  إجتماع إثر إنعقاد 1977مارس 27الوحدة اإلقتصادية العربية، أسس بتاريخ 

اإلحتاد العريب لإلنمسنت ومواد البناء وكان يطلق عليو  منظمة دولية عربية يف إطار رللس الوحدة اإلقتصادية العربية
ويهدف اإلحتاد إىل تنمية وتدعيم  األردن،-إىل عمان 2017سوريا، لينتقل مقره سنة  -مقره الرئيسي يف دمشق

الروابط الفنية والصناعية والتجارية والتنسيق الصناعي بُت أعضائو يف رلال صناعة اإلنمسنت ومواد البناء وادلساعلة 
األسس العامة لتنمية وتطوير ىذه الصناعات يف الدول العربية، ويتكون رللس اإلدارة من شلثلُت عن كل يف إقًتاح 

 1دولة عربية واجلزائر ؽلثلها السيد رابح قسوم.

على ادلشاريع اجلديدة يف  2015و 2014يف األسواق العادلية خالل سنة  ولقد أثر إطلفاض أسعار النفط
البناء لكنها مل حتول دون العودة القوية لقطاع البناء والتشييد، لكون الدول العربية رلال صناعة اإلنمسنت ومواد 

مليون طن وبلغ اإلنتاج  348.5دتتلك مدخالت صناعة اإلنمسنت حيث بلغت الطاقة التصميمية ذلا حوايل 
يق اإلسًتاد من الطلب احمللي ويغطي الباقي عن طر  %92.8مليون طن أي ما يعادل تغطية  220الفعلي قرابة 
 من اخلارج.

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Http://www.aucbm.org/staticpages.aspxvalu=2, Récupéré le (      /    ) 
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 .2014- 2010(: إنتاج اإلسمنت في الدول العربية للفترة من 50جدول رقم)
الطاقة  الدولة

 التصميمية
 اإلنتاج الفعلي )مليون طن(

 (%)2014-2013النمو  2014 2013 2012 2011 2010
مجموعة 

الدول 
 العربية

348.5 200.7 198.4 208.1 216.1 220.0 1.8 

 6.0 4.5 4.2 4.1 4.8 4.5 10.5 األردن
 3.8 16.3 15.7 15.4 16.0 17.0 41.2 اإلمارات
 0.0 1.3 1.3 1.3 1.2 0.9 - البحرين
 11.1 8.7 7.8 7.0 6.7 7.9 13.3 تونس
 14.1 21.1 18.5 18.5 1805 18.7 23.0 اجلزائر

 2.7 57.2 55.7 53.2 48.4 43.0 60.7 السعودية
 4.5 4.2 4.0 3.6 5.8 2.1 10.3 السودان

 4.8- 4.0 4.2 4.4 10.0 7.0 11.6 سورية
 0.0 9.0 9.0 6.5 4.5 7.0 22.1 العراق
 2.8 5.1 4.9 5.1 4.4 4.1 6.7 عمان
 3.4 6.1 5.9 5.5 4.0 5.3 9.0 قطر

 38.9 3.8 2.7 2.4 2.4 2.0 6.3 الكويت
 7.0 6.7 6.3 6.2 6.3 6.1 6.5 لبنان
 31.3- 3.3 4.8 3.2 0.9 7.2 10.7 ليبيا

 2.2- 49.0 50.1 52.2 45.4 48.0 82.0 مصر
 6.9- 15.7 16.9 16.3 16.3 14.7 23.5 ادلغرب

 11.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 موريطانيا
 6.1- 3.1 3.3 2.8 2.4 4.9 10.4 اليمن

 .453،ص. ،2016العربية ادلتحدة، اإلمارات ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،صندوق النقد العريب المصدر:

، صلد أن مصر حتتل 2014- 2010(إنتاج اإلنمسنت يف الدول العربية للفًتة من 50من اجلدول رقم)
مليون  50.1مبا يعادل  2013بإنتاج فعلي وصل إىل أقصاه سنة  82الصدارة يف الطاقة التصميمية مبا يعادل 

مليون طن  57.2زلققتا إنتاجا يتسم بوتَتة متزايدة وصل إىل  60.7طن سنويا، تليها السعودية بطاقة تصميمية 
مليون طن، تليها ادلغرب  16.5زلققتا إنتاج مل يتجاوز  41.2سنويا، تليها اإلمارات بطاقة تصميمية وصلت إىل 

 23مليون طن، مث تليها اجلزائر بطاقة تصميمية تصل إىل  17مسجلتا إنتاج مل يتجاوز 23.5بطاقة تصميمية 
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مليون طن سنويا، لتسجل الطاقة التصميمية لباقي  21.1بإنتاج يقًتب من الطاقة التصميمية حيث وصل إىل و 
مليون طن سنويا، لتبلغ الطاقة  9وبإنتاج فعلي ال يصل إىل  12الدول العربية طاقة تصميمية ال يتجاوز 
 مليون طن سنويا.  200وق وبإنتاج يف مليون طن 348.5التصميمية جملموعة الدول العربية ما يعادل 

 .2014(: أكبر عشرة دول منتجة لصناعة اإلسمنت عربيا لسنة 39شكل رقم)

 
 52.ادلصدر: مت إعداده باإلعتماد على معطيات اجلدول رقم                  

، صلد أن السعودية 2014(أكرب العشرة الدول ادلنتجة لصناعة اإلنمسنت عربيا لسنة 39من الشكل رقم)
ن سنويا، تليهما مباكرة طمليون  57و 50بُت  ومصر حتتل الًتتيب األول والثاين على التوايل بإنتاج تراوح ما

لتغطية الطلب  العربية مليون طن سنويا، وىو ما غلعل اجلزائر تساىم يف تنمية رلموعة الدول 21اجلزائر بإنتاج 
 مكانتها يف األسواق العربية.على اإلنمسنت يف األسواق العربية وتعزيز 
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 .2014إلى  2010(: إستهناك اإلسمنت في الدول العربية للفترة من 51جدول رقم)
 االستهناك) مليون طن( الدولة

 (%)2014-2013النمو  2014 2013 2012 2011 2010
 مجموعة

 الدول العربية
211.4 213.6 243.0 234.0 237.1 1.3 

 3.8 4.2 4.0 4.0 3.8 3.7 األردن
 5.9 9.0 8.5 8.5 11.7 12.8 اإلمارات
 10.0 2.2 2.0 2.0 1.6 1.9 البحرين
 8.2 8.0 7.4 7.4 6.7 7.2 تونس
 17.5 26.8 22.8 22.8 19.6 19.0 اجلزائر

 2.4 56.6 55.3 55.3 47.0 41.3 السعودية
 7.8 4.0 3.7 3.7 3.8 3.0 السودان

 6.0 5.1 4.8 4.8 9.8 8.5 سورية
 6.2- 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 الصومال

 14.9- 18.3 21.5 21.5 16.0 11.7 العراق
 3.0 6.1 5.9 5.9 5.3 5.1 عمان

 10.3- 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 فلسطُت
 4.8 6.5 6.2 6.2 5.1 4.9 قطر

 9.4 5.1 4.7 4.7 4.8 4.2 الكويت
 5.3- 5.5 5.8 5.8 5.6 5.2 لبنان
 24.7- 7.3 9.7 9.7 1.4 9.0 ليبيا

 4.2 50.0 48.0 48.0 48.7 49.5 مصر
 5.1- 14.1 14.9 14.9 16.1 14.6 ادلغرب

 13.6 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 موريطانيا
 7.3- 4.6 4.9 4.9 3.4 6.7 اليمن

 .453ص.،2016اإلمارات العربية ادلتحدة، ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،صندوق النقد العريب المصدر:

، تطور إستهالك 2014إىل  2010إستهالك اإلنمسنت يف الدول العربية للفًتة من  (51من اجلدول رقم)
تستهلك أكرب من اإلنتاج الفعلي  مليون طن سنويا وىي بذلك 237اإلنمسنت يف رلموعة الدول العربية ليصل إىل 

 قق، حيث حتتل مصرـ السعوديةـ اجلزائر، ادلراتب األوىل إلستهالك اإلنمسنت، حيث تطور اإلستهالك ليًتاوح مااحمل
كليون طن سنويا كحد أعلى، وادلالحظ أيضا أن دولة اإلمارات ىي الدولة   56مليون طن كحد أدىن و19بُت 
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 مليون طن سنويا 12.8دل ما يعا 2010اليت تستهلك مادة اإلنمسنت بإجتاه عكسي حيث سجلت سنة 
، ليتفاوت إستهالك اإلنمسنت سنويا يف باقي الدول 2014مليون طن سنة  9لينخفض تدرغليا حىت يصل إىل 

حسب مشاريع  مليون طن كحد أعلى 18.3مليون طن سنويا كحد أدىن و 01العربية ليصل ليًتاوح ما بُت 
 التنمية وإحتياجات السوق.

 .2014إلى 2010من  الممتدة وإستهناك اإلسمنت لمجموعة الدول العربية للفترة (: تطور اإلنتاج40شكل رقم)

 
 53: مت إعداده باإلعتماد على معطيات اجلدول رقم المصدر                    

، 2014-2010( ادلتضمن تطور اإلنتاج واإلستهالك جملموعة الدول العربية للفًتة من 40من الشكل رقم)
يف رلوعة الدول العربية يفوق إنتاجها الفعلي ما غلعلها تلجأ لإلسًتاد وبالتايل ال تشكل منافس  صلد اإلستهالك

قويا يف أسواق اإلنمسنت العادلية، ولكن ىذا ال ينفي اجلهود اليت تبذذلا الدول العربية يف رفع طاقتها اإلنتاجية حيث 
، كما وسجلت 2010نتجة لإلنمسنت عادليا لسنة إستطاعت مصر أن حتتل الًتتيب العاكر من بُت أكرب الدول ادل

التطور ادللحوظ ذلذا القطاع  مليون طن من إنتاج اإلنمسنت سنويا، وىو ما يثبت 200ما يفوق  2014سنة 
 يف الدول العربية وزلاولتها الدائمة لتحقيق التنمية اإلقتصادية. الصناعي عرب الزمن

 .2014-2013ي بعض الدول العربية للفترة سمنتية ف(:تنافسية المنتجات اإل52جدول رقم)
 سوريا السودان السعودية اجلزائر تونس البحرين اإلمارات األردن  السنة/الدولة

     -30.0 -48.7 -47.8 -33.8 -91.1 -43.2 -93.9 57.7 
     -3.3 -5.04 -46.2 -51.6 -91.9 -69.2 -100 7.6 

 .460-459،ص ص.2016اإلمارات العربية ادلتحدة، ،2016العريب ادلوحداإلقتصادي التقرير  ،صندوق النقد العريب المصدر:
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، 2014-2013( بعنوان تنافسية ادلنتجات اإلنمسنتية يف بعض الدول العربية للفًتة 52من اجلدول رقم)
ولكن الطاقة اإلنتاجية عالية  119 ، يف الصفحة2016وحسب ما أكار إليو التقرير اإلقتصادي العريب ادلوحد 

سوء تنسيق السياسات اإلنتاجية والتجارية العربية قاد إىل اللجوء للخارج إلسًتاد مادة اإلنمسنت يف وقت مل تتعدى 
ويعود ىذا اخللل إىل إرتفاع تكاليف اإلنتاج  %63.1نسبة اإلستفادة من القدرات اإلنتاجية العربية القائمة 

 مبا يضعف قدراهتا التنافسية. ع تكاليف الطاقة وعدم إنتظامهاخاصة يف الدول الغَت نفطية اليت تعاين من إرتفا 

 ثالثا: تطور قطاع اإلسمنت في دولة السعودية ودولة مصر مقارنة بدولة الجزائر.

تتنافس الدول الثالث عربيا يف إنتاج اإلنمسنت وإحتالل مكانتها يف األسواق العربية ويصدر كل من إنمسنت 
اق العادلية لتحصل على حصة سوقية ولو بصفة جزئية نوعا ما، وفيما يلي ضلاول مصر وإنمسنت السعودية يف األسو 

التطرق إىل تطور قطاع اإلنمسنت السعودي وتطور قطاع اإلنمسنت ادلصري من إنتاج ومبيعات مع حتديد حجم 
 التصدير.

 .في السعودية القطاع الصناعي لإلسمنتتطور  - أ
 .2016إلى  2007السعودية للفترة الممتدة من (: تطور قطاع اإلسمنت في 53جدول رقم)

 السنوات تطور قطاع اإلسمنت بالسعودية
كركات ) انمسنت  4ماليُت طن من خالل  8كهد العام عددا من توسعات اإلنتاج حيث مت إضافة أكثر من 

 ادلدينة وصلران. ماليُت طن جديدة من خالل كركتا انمسنت 4اليمامة، القصيم، اجلنوبية، الرياض (، إضافة إلضافة 
2007 

      ر تصدير االنمسنت.ضحب اوزارة التجارة تصدر قرار 
 مليون طن/ سنويا . 1.92بداية اإلنتاج التجاري لشركة انمسنت الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 

 مليون طن/ سنوياً  1.6بداية اإلنتاج الفعلي لشركة انمسنت ادلدينة بطاقة إنتاجية 
      السعودية بضوابط زلددة.وزارة التجارة 

 امليون طن/ سنوي 2.88بداية اإلنتاج التجاري لشركة انمسنت صلران بطاقة إنتاجية تبلغ 
      امليون طن/ سنوي 1.6بداية اإلنتاج التجاري لشركة انمسنت اجلوف بطاقة إنتاجية 

      وزارة التجارة توقف منح تراخيص تصدير االنمسنت.
      رياال للمستهلك النهائي. 14رياال تسليم ادلصنع و 12نمسنت بـ دد سعر اإلحتوزارة التجارة 

      ماليُت طن وإنشاء مصانع جديدة 10خادم احلرمُت يوجو بإلزام مصانع األنمسنت باستَتاد 
 مليون طن/ سنويا 1.7بداية اإلنتاج التجاري دلصنع انمسنت حائل بطاقة إنتاجية 

      امليون طن / سنوي 1.98أم القرى تبدأ اإلنتاج التجاري دلصنعها  انمسنت
 للطن ( لاير133-85إعادة فتح باب التصدير مع فرض رسوم تقريبية تًتاوح بُت )

 نمسنت لشركة انمسنت صلران.صدر أول رخصة لتصدير اإلتوزارة التجارة" "
Source : Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/475142, Récupéré le (10/ 9      . 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/475142
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، 2016إىل  2007( بعنوان تطور قطاع اإلنمسنت يف السعودية للفًتة ادلمتدة من 53من اجلدول رقم)  

منشأة  16صلد أن القطاع الصناعي السعودي لإلنمسنت سجل تطورا ملحوها يف عدد ادلنشأت حيث بلغت 
منشأت، ودتتزت سنوات التطور الصناعي لإلنمسنت بإصدار قرار حضر التصدير مرتُت بسب  08بعدما كانت 

 األسواق احمللية.زيادة الطلب على مادة اإلنمسنت، مع تذبذب يف األسعار احملحدة دلادة اإلنمسنت يف 
 .2016إلى  2007(:تطور إنتاج اإلسمنت في القطاع السعودي للفترة الممتدة من 41شكل رقم)

 
Source : Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/475142, Récupéré le      9      . 

 

إىل  2007( ادلتضمن تطور إنتاج اإلنمسنت يف القطاع السعودي للفًتة ادلمتدة من 41من الشكل رقم)
مليون طن سنويا ليتجاوز  31بإنتاج يصل إىل  2007صلد أن اإلنتاج يرتفع بوتَتة متزايدة من سنة  ،2016

، متجاوزة 2014إىل  2012وات  من منشأة لصناعة اإلنمسنت لسن 15مليون طن سنويا جملموع  50عتبة 
إىل  2016مسجال أعلى معدل إنتاج، لينخفض اإلنتاج يف سنة  2015مليون طن سنويا لسنة  60عتبة إنتاج 

     مليون طن سنويا. 55
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 .2016إلى  2007اإلسمنت في القطاع السعودي للفترة الممتدة من  مبيعات(:تطور 42شكل رقم) 

 
Source : Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/475142, Récupéré le (10/ 9      . 

إىل  2007( ادلتضمن تطور مبيعات اإلنمسنت يف القطاع السعودي للفًتة ادلمتدة من 42من الشكل رقم)
كل ما يتم إنتاجو من طر ادلنشآت الثمانية لصناعة اإلنمسنت يتم   2007، نالحظ أنو وبالنسبة لسنة 2016

مليون طن، لتمتاز  34مليون طن مقابل إنتاج وصل إىل  23بيعو، لتنخفض يف السنة اليت تليها زلققا أرباح ببيع 
حققا  2016إال أن سنة  يون طن سنويا،مل 60السنوات التالية بإرتفاع متزايد يف حصيلة ادلبيعات مبا يعادل 

 .  2015مبيعات منخفضة مقارنة مع سنة 
  

 .2016إلى  2007في القطاع السعودي للفترة الممتدة من محليا ودوليا اإلسمنت  مبيعات(:تطور 43شكل رقم)

 
Source : Https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/475142, Récupéré le (10/ 9      . 
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 2007(:تطور مبيعات اإلنمسنت زلليا ودوليا يف القطاع السعودي للفًتة ادلمتدة من 43من الشكل رقم )
من مادة اإلنمسنت، حيث حققت  ، صلد أن حصيلة السوق احمللية تتعدى بكثَت حجم اإلسًتاد2016إىل 

كنسبة ثابتة   %99إىل  2007كحد أدىن مسجال يف سنة   %88ادلبيعات احمللية نسب مرتفعة إضلصرت ما بُت 
، يف حُت سجلت ادلبيعات يف األسواق احمللية نسب منخفضة 2015إىل  2012تقريبا مسجلة يف السنوات من 

كحد أقصى وىذا عائدا بالدرجة األوىل إىل الطلب احمللي على   %12كحد أدىن و   %02إضلصرت ما بُت 
 صناعة اإلنمسنت إضافة إىل السياسات ادلتبعة من طرف وزارة الصناعة.

 .مصرالقطاع الصناعي لإلسمنت في  لمحة عن - ب

من  %80مصنعا يستحوذ القطاع اخلاص على نسبة تتجاوز  23يبلغ عدد مصانع اإلنمسنت يف الدولة ادلصرية 
منشأة، يف حُت ال  20ج ومبيعات القطاع الصناعي يف مادة اإلنمسنت وذلك من خالل إمتالكها دلا يعادل إنتا 

من إنتاج السوق احمللي  من خالل منشآهتا القومية لإلنمسنت والنهضة  %15تتعدى حصة القطاع العام ما نسبتو 
 1لسوق ادلصرية صلد:لإلنمسنت، ومن أىم ادلنشآت الصناعية لإلنمسنت احمللية والعادلية يف ا

، واليت دتتلك كبكة صناعية  %55.8بالشراكة مع اجملموعة اإليطالية بنسبة  رلموعة السويس لإلنمسنت -
 من اإلنتاج احمللي. %24تتكون من مخسة مصانع وتستحوذ على 

من  %20مليون طن، وتستحوذ على  10منشأة الفارج لإلنمسنت مصر، واليت يصل حجم إنتاجها  -
 اإلنتاج احمللي.

من  %11.8منشأة أسيوط وىي ملك للقطاع اخلاص كفرع تابع دلنشأة ادلكسيك، واستحوذ على  -
 اإلنتاج احمللي.

 مليون طن من اإلنمسنت عرب ثالث منشآت تابعة ذلا بالسوق احمللية. 6.5منشأة أسيك مصر، تنتج  -
ن من اإلنمسنت وتستحوذ على نسبة تتجاوز مليون ط 05الشركة العربية لإلنمسنت، واليت تنتج ما يعادل  -

 من اإلنتاج احمللي.  11%

وعليو صلد أن السعودية وبناءا على ادلعلومات ادلتوفرة أعاله واليت جتعل السعودية حتتل ادلرتبة األوىل يف    
 سنة رلموعة الدول العربية فما تعلق بالكميات ادلنتجة من مادة االنمسنت بوتَتة متزايدة بلغت أقصاىا يف

مليون طن، لتحتل مصر الرتبة الثانية بإنتاج متزايد يصل إىل أعلى مستويات  58.8بإنتاج يعادل  2014
مليون طن سنويا، لتحتل اجلزائر الًتتيب الثالث بإنتاج وصل إىل أقصاه  52مبا يعادل  2012اإلنتاج سنة 

                                                           
1
 Http// :www.almalne news.com/tag/257/1, Récupéré le (10/08/2017). 
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السعودية ومصر حتتل جزء من  مليون طن، مع األخذ باإلعتبار أن كل من 21.1مبا يعادل  2014سنة 
، ما يتيح الفرص للجزائر بعد %40األسواق العادلية بقيامها بعمليات التصدير بنسب مئوية ال تتعدى 

إمتالكها حصة كبَتة يف األسواق احمللية وكذا إمتالكها الًتتيب الثالث يف األسواق العربية وؽلكن أن حتتل 
 و ما يوضحو الشكل أدناه.اجلزائر مكانة يف األسواق العادلية، وى

إلى  2010(: مقارنة بين إنتاج اإلسمنت في كل من السعودية ومصر والجزائر للفترة الممتدة من 44شكل رقم) 
2014 

 
 .50مت إعداده باإلعتماد على  معطيات اجلدول رقم  :المصدر 

 العالمية.سمنت الجزائر المنافسة إل القطاع الصناعي المطلب الثالث: إمكانية دخول 

تشهد أسواق اإلنمسنت العادلي منافسة كديدة يف هل إزياد الطلب على مادة اإلنمسنت مبختلف أككاذلا 
عادليا، وىو ما كهدتو التطورات العادلية دلنشآت اإلنمسنت من القيام بعمليات اإلستحواذ، الشراكة، اخلوصصة، 

مادة اإلنمسنت ليتم التوجو ضلو محاية البيئة ال تعدد أككاإلندماج، واإلبتكارات واإلبداعات اليت ساعلت يف 
إال أن عملية تصدير  جزء من اآلفات اإلجتماعية يف رلال البطالة حتديدا، وتشجيع إقتصاديات الدول وتقليص

اإلنمسنت جتوهبا العديد من العراقيل ادلتعلقة بتعبئة ونقل اإلنمسنت يف الشاحنات وادلوانئ، عدد األسواق ادلصدرة 
 مالء ادلتعامل معهم. فيها والع
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 أوال: السوق العالمي لإلسمنت: األوضاع والفرص.

تطرح بيئة األعمال يف رلال صناعة اإلنمسنت عادليا العديد من الفرص ادلتزامنة مع وجود أسواق ناكئة حتتضن 
احمللي وتلبية  ىذه الصناعة ودتكن الدول من تصدير فائض اإلنتاج وحتقيق إيرادات تساىم يف تنمية اإلقتصاد

 .إحتياجات السوق الوطنية والعادلية

 .2010أوضاع السوق العالمي لإلسمنت لسنة  - أ

أوضاع السوق العادلي لإلنمسنت على أىم ادلنشآت الرائدة يف صناعة اإلنمسنت وكذا أىم من خالل  قفن
 الدول ادلنتجة وادلصدرة وادلستهلكة لإلنمسنت واليت حتتل ادلراتب العشرة األوىل.

 .2010(: المنشآت الرائدة في صناعة اإلسمنت عالميا لسنة 45شكل رقم)
 

 

 

 

 

 
 

Source   : Http://hints-a2k7.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html, Récupéré le (01/07/2017) 

 نشأة ، نالحظ أن 2010صناعة اإلنمسنت عادليا لسنة  ادلتضمن ادلنشآت الرائدة يف( 45من الشكل رقم)
مليون طن سنويا، يف حُت تنخفض الطاقة  200الفارج وكركة ىولسيم ؽلتلكان أكرب طاقة إنتاجية تصل إىل 

لتصل إىل أقل من ـ، Cemex ،italcementادلنشآت  مليون طن سنويا يف كل من 100اإلنتاجية إىل أقل من 
 ادلنشآت وىاإليطالية، أما ما تعلق بادلبيعات ادلسجلة على مست Buzziunicemمليون طن سنويا يف منشأة  50

مليون طن سنويا كأعلى مبيعات لإلنمسنت عادليا دلنشأة الفارج، لتًتتب باقي الدول  141الرائدة فقد حققت 
 حسب الطاقة اإلنتاجية ذلا.
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 .2010العشرة الدول المنتجة لصناعة اإلسمنت في العالم لسنة (: أكبر 46شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

  ، نقال عن:06/07/2011(، الصادر بتاريخ 01بدر العتييب، صناعة اإلنمسنت.. العادلية واحمللية) :المصدر 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/32486(  02/07/2017) ، تاريخ اإلطالع 

صلد أن  2010أكرب العشرة الدول ادلنتجة لصناعة اإلنمسنت يف العامل لسنة ( ادلتضمن 46من الشكل رقم)
مليون طن، على غرار باقي الدول اليت مل  2000الصُت حتتل الصدارة يف إنتاج اإلنمسنت بقدرة إنتاجية تقل عن 

بُت الدول  مليون طن سنويا، ومن 210مليون طن بإستثناء دولة اذلند اليت بلغ إنتاجها  200تتجاوز إنتاجها 
اليت إستطاعت أن حتتل مكانة يف ىذه الصناعة  العربية اليت حتتل الًتتيب رقم عشرة يف إنتاج اإلنمسنت صلد مصر

 مليون طن سنويا. 200بإنتاج أقل من 

 .2010(: أكبر عشرة دول مصدرة لإلسمنت عالميا لسنة 47شكل رقم)
 

 

 

 

 

 
 ، نقال عن:06/07/2011(، الصادر بتاريخ 01بدر العتييب، صناعة اإلنمسنت.. العادلية واحمللية) :المصدر  

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/32486(  02/07/2017) ، تاريخ اإلطالع 
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، حتتل تركيا والصُت 2010( ادلتضمن أكرب عشر دول مصدرة لإلنمسنت عادليا لسنة 47من الشكل رقم)
مليون طن على التوايل، لتنخفض  14.3و.16و19وتايلندا الصادرة يف عملية تصدير مادة اإلنمسنت مبا يعادل 

مة الدول اليت مليون طن يف كل من اليابان،الباكستان،تيوان، أدلانيا، لتليها قائ 6وأكثر من  10إىل أقل من 
مليون طن سنويا من اإلنتاج العادلي لكل من اذلند، كوريا اجلنوبية وإيران، وىذا على عكس ما  06تصدر أقل من 

الحظ فيما تعلق بالدول ادلنتجة لإلنمسنت حيث حتتل اذلند ادلرتبة الثانية يف حُت ما تعلق بالقيام بعمليات التصدير 
 ئد إىل درجة إستهالكها زلليا. الثامنة وىذا عا ادلرتبةفهي حتتل 

 .2010( أكبر تسعة دول مستوردة لإلسمنت عالميا لسنة 48شكل رقم)

 
Source   : Http://hints-a2k7.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html, Récupéré le              

حيث حتتل دولة  ،2010( ادلتضمن تسع أكرب دول مستوردة لإلنمسنت عادليا لسنة 48من الشكل رقم)
مليون طن سنويا من اإلنمسنت العادلي واليت دتثل أكرب نسبة مقارنة  12.5اذلند ادلرتبة األوىل بإسًتاد ما يعادل 

مليون طن  3.1نويا من اإلنتاج العادلي كحد أعلى ومليون طن س 7.3بُت  ما بباقي الدول حيث تراوح اإلسًتاد
من اإلنتاج العادلي، حيث تأيت إيطاليا يف الًتتيب التاسع للدول ادلستوردة لإلنمسنت رغم كون ادلنشأة  سنويا

Buzziunicem  .لإلنمسنت من ادلنشآت الرائد عادليا 
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 .2010إلى 2006من الممتدة  (: تطور إستهناك اإلسمنت عالميا للفترة 49شكل رقم)

 
Source   : Http://hints-a2k7.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html, Récupéré le (01/07/2017) 

نالحظ أن ، 2010-2006اإلنمسنت عادليا للفًتة من  تطور إستهالك ( ادلتضمن49من الشكل رقم)
ألف طن سنويا من  2400ؽلا يعادل  2006إستهالك مادة اإلنمسنت يف العامل يتدرج بوتَتة متزايدة من سنة 

كحد أعلى، وىو ما يعكس تطور إستهالك مادة   2010ألف طن يف سنة  3300اإلنتاج العادلي كحد أدىن و
 اإلنمسنت عادليا.

 .2010(: التوزيع الجغرافي إلستهناك اإلسمنت لسنة 50كل رقم)ش

 
Source   : http://hints-a2k7.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html, Récupéré le (01/07/2017) 

، حيث تظهر جليا أن 2010التوزيع اجلغرايف إلستهالك اإلنمسنت لسنة ( ادلتضمن 50من الشكل رقم)
من اإلنتاج العادلي  %60أكرب مستهلك دلادة اإلنمسنت ىي منطقة أسيا وحتديد ادلنطقة الشمالية منها مبا نسبتو 
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إلنمسنت، مث من اإلنتاج العادلي ل %8لإلنمسنت، لتليها باقي ادلناطق ولكن بنسب متفاوتة ثانيها يف اذلند بنسبة 
،  %3، أما ما تعلق بأمريكا فإن إستهالكها ال يتعدى %5، مث الشرق األوسط بنسبة %7أروبا الغربية بنسبة 

 .%4أما ما تعلق بإفريقيا فإن إستهالكها ال يتعدى 

 18إلنتاج اإلنمسنت الذي سجل  ةكبَت تغَتات  كهدت  2010إن أوضاع السوق العادلي لإلنمسنت لسنة 
ا من اإلنتاج العادلي لإلنمسنت تتصدرىا الصُت يف ادلرتبة األويل وتليها اذلند يف ادلرتبة الثانية مع مليون طن سنوي

تسجيل وجود لإلنمسنت يف ادلرتبة العاكرة للدولة العربية مصر وغياب باقي الدول العربية عن الًتتيب يف ادلراكز 
من إستهالك اإلنمسنت  %60أسيا بنسبة  العشرة األوىل، مع تسجيل متزايد إلستهالك اإلنمسنت مسجال يف

العادلي وىي نسبة كبَتة إذا ما مت مقارنتها مع باقي ادلناطق ادلستهلكة لإلنمسنت، كما سجلت كل من منشأة 
 الفارج ومنشأة ىولسيم أكرب طاقة إنتاجية وأكرب نسبة مبيعات. 

 .2012أوضاع السوق العالمي لإلسمنت لسنة  - ب

من خالل أوضاع السوق العادلي لإلنمسنت على أىم ادلنشآت الرائدة يف صناعة اإلنمسنت وكذا أىم  نقف
 الدول ادلنتجة واليت حتتل ادلراتب العشرة األوىل.

     إلنتاج اإلسمنت في العالم لسنة  رائدة منشآت عشرة(: أكبر 54جدول رقم)

 عدد المصانع نة(الطاقة اإلنتاجية) مليون طن/ س البلد المنشأة الرتبة
1 Anhuiconch 26 217 الصُت 
2 Lafarge 134 205 فرنسا 
3 Holcim 117 174 سويسرا 
4 Cnbm 80 128 الصُت 
5 Heidelberg cement 100 90 أدللنيا 
6 Italcementti 60 80 إيطاليا 
7 Cemex 55 76 ادلكسيك 
8 Taiwan cement corp 06 64 التايوان 
9 China resources 17 59 الصُت 

10 Sinoma 04 53 الصُت 
Source : Global cement magazine, top 75 global cement compnies, 2013, p.08. 

 



 فاقالفصل الثالث:إسهامات إدارة التغيير في قطاع اإلسمنت بالجزائر: الواقع، التطورات الراهنة واال

    

، تتصدر الصُت 2016إلنتاج اإلنمسنت يف العامل لسنة  منشآت 10( بعنوان أكرب 54من اجلدول رقم)
مليون طن  217مصنعا إلنتاج اإلنمسنت بطاقة إنتاجية  26للعديد من ادلصانع  صدارة إنتاج اإلنمسنت بإمتالكها

مصنع بطاقة تقل عن الصُت، لتحتل منشأة ىولسيم الًتتيب الثالث بطاقة  134تليها منشأة الفارج بعدد  سنويا،
 55تعدى مليون طن سنويا، لتحتل  بعض ادلنشآت الصينية الًتتيب األخَت بطاقة إنتاجية ال ت 174إنتاجة 

 مليون طن سنويا.

 .2012و 2011في العالم لسنة دول منتجة لإلسمنت  عشرة(: أكبر 55جدول رقم)

 ) مليون طن(2012 )مليون طن(2011 الدولة الرتبة
 2150 2100 الصُت 1
 250 240 اذلند 2
 74.0 68.6 الواليات ادلتحدة 3
 70.0 64.1 الربازيل 4
 65.0 61.1 العراق 5
 65.0 61.1 الفتنام 6
 60.0 59.0 تركيا 7
 60.0 63.4 أسيا 8
 60.0 55.6 اليابان 9

 52.0 51.3 العربية السعودية 10
Source : Global cement magazine, top 75 global cement compnies, 2013, p.08. 

 
صلد أن ، 2012و 2011إلنتاج اإلنمسنت يف العامل لسنة دول 10( بعنوان أكرب 55من اجلدول رقم)

مليون طن، على غرار باقي الدول اليت مل  2000عن  تزيدالصُت حتتل الصدارة يف إنتاج اإلنمسنت بقدرة إنتاجية 
مليون طن سنويا، ومن بُت الدول  240مليون طن بإستثناء دولة اذلند اليت بلغ إنتاجها  90تتجاوز إنتاجها 

اليت إستطاعت أن حتتل مكانة يف ىذه العربية السعودية ت صلد العربية اليت حتتل الًتتيب رقم عشرة يف إنتاج اإلنمسن
 مليون طن سنويا. 51.3 يعادلالصناعة بإنتاج 
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 .2016أوضاع السوق العالمي لإلسمنت لسنة  - ث

نقف من خالل أوضاع السوق العادلي لإلنمسنت على أىم ادلنشآت الرائدة يف صناعة اإلنمسنت وكذا أىم 
التطورات اليت كهدهتا دولة الصُت بإعتبارىا الرائد األول يف صناعة اإلنمسنت ليتم يف األخَت حتديد رتبة اجلزائر 

 ضمن اإلستهالك العادلي لإلنمسنت. 

 .2016إلنتاج اإلسمنت في العالم لسنة  منشآت عشرة(: أكبر   جدول رقم)

 عدد المصانع طن/ سنويا( الطاقة اإلنتاجية )مليون الدولة الشركة الترتيب
1 LafargeHolcim 164 286.66 سويسرا 
2 Anhui Conch 32 217.20 الصُت 
3 CNBM (Sinoma) 94 176.22 الصُت 
4 HeidelbergCement 79 121.11 أدلانيا 
5 Cemex 56 87.09 ادلكسيك 
6 Italcementi 60 76.62 إيطاليا 
7 China Resources 19 71.02 الصُت 
8 Taiwan Cement 6 63.72 تايوان 
9 Eurocement 17 45.18 روسيا 

   Votorantim 41 45.02 الربازيل 
Source  : https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/486840 , Récupéré le             . 

، تتصدر الصُت 2016كركات إلنتاج اإلنمسنت يف العامل لسنة  10( بعنوان أكرب   من اجلدول رقم)
-مصنعا إلنتاج اإلنمسنت،تليها منشأة الفارج 145صدارة إنتاج اإلنمسنت بإمتالكها للعديد من ادلصانع 

طن سنويا، لتحتل كل من روسيا والربازيل ادلراتب األخَتة يف  مليون 286.66مصنا بطاقة إنتاجية  164ىولسيم
 مليون طن سنويا. 45.02و45.18الًتتيب بطاقة إنتاجية 

 

 

 

 

 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/486840
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/486840


 فاقالفصل الثالث:إسهامات إدارة التغيير في قطاع اإلسمنت بالجزائر: الواقع، التطورات الراهنة واال

    

 2016(: أكبر عشر دول منتجة لإلسمنت في العالم لسنة   شكل رقم)

 
Source : Http://www.almrsal.com/post/46598, Récupéré le (0          . 

 

صلد أن  2016أكرب العشرة الدول ادلنتجة لصناعة اإلنمسنت يف العامل لسنة ( ادلتضمن   الشكل رقم) من
مليون طن، على غرار باقي الدول اليت مل تتجاوز إنتاجها  2000الصُت حتتل الصدارة يف إنتاج اإلنمسنت تفوق 

يا، لتليها باقي الدول ادلنتجة لإلنمسنت مليون طن سنو  210مليون طن بإستثناء دولة اذلند اليت بلغ إنتاجها  200
مع مالحظة لًتاجع اإلنتاج العريب دلادة  مليون طن سنويا من اإلنتاج العادلي لإلنمسنت، 80بإنتاج ال يتجاوز 

 اإلنمسنت ضمن ادلراكز األوىل العشرة.

 .2014إلى1985من الممتدة دولة الصين للفترة  في (: تطور صناعة اإلسمنت عالميا  شكل رقم)

 
Source : Http://www.almrsal.com/post/46598, Récupéré le (0          . 
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من ادلمتدة  دولة الصُت للفًتة  يف دولة الصُت عادلياصناعة اإلنمسنت  ادلتضمن تطور (52)من الشكل رقم
كيلو بإنتاج يقل عن أربعون ألف   1985صناعة اإلنمسنت يف الصُت من سنة ل، نالحظ تطور 2014إىل 1985

اليت سجلت خالذلا ما  1995ة الدولية حىت سنة فسإىل أكثر من ذلك دون وجود للمنا 1994سنة  طن ليصل
وىو ما غلعل الصُت %34من اإلنتاج العادلي لإلنمسنت يف حُت بلغ إنتاج اإلنمسنت لباقي دول العامل  %26نسبتو 

، ليستمر ظلو إنتاج مادة اإلنمسنت عادليا ويف الصُت عادليا اإلنمسنتوتوزيع تسيطر على جزء كبَت جدا من صناعة 
من اإلنتاج العادلي مقارنة بباقي دول  %56،حيث حققت الصُت ما نسبتو 2014باإلرتفاع حىت تصل سنة 

 من اإلنتاج العادلي. %58العامل واليت حققت ما نسبتو 

 يف ىذا اجملال حسب نوع وحجم إن ادلتتبع ألوضاع السوق العادلية مع األخذ بعُت اإلعتبار تقدم الصُت
ومع وجود أسواق ناكئة، ظلو سكاين  وإجتياح األسواق من جهة أخرى، اإلنتاج من جهة وحجم اإلستثمارات

الصناعية لإلنمسنت وتطورىا،  ادلنشآت متزايد، احلاجة إىل إستمرار عمليات البناء والتشييد، احلاجة إىل إستمرار
واإلندماج ولقد  اإلجتاه األول ىو القيام بعملية الشراكة، اإلستحواذ اىُتفهذا يطرح العديد من الفرص يف إجت

 القيام أكرب حتالف لصناعة اإلنمسنت يف العامل، ومن جهة 2015ىولسيم يف سنة  -ككلت كركة الفارج
 وأخذىا كقاعدة للتوسع يف الدراسة مع توفَت اإلمكانيات يساىم يف الدخول إىل األسواق الناكئة لإلنمسنتب

 األسواق العادلية.
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 ثانيا: أفاق صناعة اإلسمنت بالجزائر.

ؽلتلك قطاع اإلنمسنت باجلزائر كافة اإلمكانيات اليت دتكنو من إحتالل حصة سوقية عربية وحىت عادلية وىذا 
اإلجتماعية والبيئة يف عائد للتطورات اليت عايشها ىذا القطاع اليت ساعلت يف تكيفو مع بيئة األعمال اإلقتصادية، 

الصناعة وادلناجم ، إال أنو توجد بعض العراقيل  بوزارةالتسهيالت ادلمنوحة ذلا  إطار التنمية ادلستدامة ، إلضافة إىل
اليت ؽلكن أن تظهر نتائج سلبية من عدم القدرة على وضع اخلطة ودراسة السوق العادلية لإلنمسنت واإلعتماد على 

 ت اجلزائر ورلمع الفارج.الشراكة بُت رلمع إنمسن

القريبة يطمح لتحقيق ما  اآلجالويف هل إمتالكات اإلمكانيات ووجود العراقيل فإن قطاع إنمسنت اجلزائر يف  
 1يلي:

بناء قاعدة صناعية قوية لصناعة اإلنمسنت عن طريق التجسيد الفعلي للمشاريع التوسعية وفقا دلخطط  -
 . 2014-2010الدولة 
بعد إدراج ادلشاريع  2020نتاج مادة اإلنمسنت الرمادي وذلك أفاق إمليون طن سنويا من  40جتاوز  -

 التوسعية يف القطاعُت العام واخلاص.
ضلو التصدير،  2018سنة  يتجو رلمع إنمسنت اجلزائر بعد تلبية الطلب احمللي على اإلنمسنت الرمادي -

 ا خارج قطاع احملروقات.وىذا التوجو لقطاع اإلنمسنت ؽلكن اجلزائر من تنويع صادرهت
تشكل إمكانية الولوج إىل أسواق إفريقيا واليت من ادلتوقع ذلا أن تنموا خالل العشرة سنوات ادلقبلة أفضل  -

 فرصة يف هل تزايد أكغال التعمَت واذلياكل القاعدية وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
اجلزائر" أن -ىولسيم-يبوا" دلنشأة" الفارج "سَتاجد امة واإلتصالمدير الشؤون الع ويف ىذا اإلطار صرح

ما غلعل العرض يفوق الطلب  ،مليون طن/سنويا 25صناعة اإلنمسنت باجلزائر صناعة قوية بإمكانيات تعادل 
مليار  05 حبوايل مليون طن، كما أضاف قائال أن نسبة صادرات اإلنمسنت العادلية ضعيفة جدا مقارنة 1.8حبوايل 

ن منتجة سنويا يف هروف جد تنافسية، وىذا الوضع عائد بالدرجة األوىل إىل طبيعة ىذه ادلادة اليت جتد صعوبة ط
كم من مكان اإلنتاج، إال 300من اإلنتاج العادلي يستعمل يف نطاق ال يتجاوز  %98يف عملية النقل لذا فإن 

من سوق احلوض ادلتوسط وغرب إفريقيا، بعض احلظوظ لتأخذ حصة معتربة  أن صناعة إنمسنت اجلزائر دتتلك

                                                           
 .04، مرجع سابق، ص."سجلت تطورا ملحوها يف السنوات األخَتة صناعة اإلنمسنت، أداءات جيدة وأفاق واعدة"مرًن زايت،  1
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ولتأخذ مكانتها يف ادلنافسة ال بد مساعلة كافة الفاعلُت يف ىذا اجملال واحلصول على دعم قوي من طرف 
 1ئ.نالسلطات العمومية خاصة ما تعلق بتسهيل إستعمال أراضي ادلوا

 .2016إلى 2011للفترة من  (: صادرات ووردات اإلسمنت في الجزائر57)جدول رقم
 )مليون دج(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البيان
من  الصادرات
 اإلسمنت

2.3 2.4 9.1 4.2 4.1 4.0 

الوردات من 
 اإلسمنت

8624.4 5440.3 6542.4 95551.9 12865.8 1038.0 

Source : Http://www. Office national des statistiques, Récupéré le (  /            

( بعنوان صادرات ووردات اإلنمسنت يف اجلزائر، نالحظ أن صادرات اإلنمسنت بالنسبة 57من اجلدول رقم)
مليون دج، وىذا راجع بالدرجة  9.1مبا يعادل  2013للجزائر كبو معدومة حيث بلغت أقصى حد ذلا سنة 

 حُت صلد أن الواردات من ىذه ادلادة األوىل يف توجهها ضلو تغطية إحتياجات الطلب احمللي من مادة اإلنمسنت، يف
 12865.8مبا يعادل  2015مسجلتا أقصى إسًتاد سنة  2016إىل  2011ترتفع بوتَتة متزايدة من سنة 

 مليون دج، وىذا راجع إىل الطلب ادلتزايد على مادة اإلنمسنت.

 .2014لى إ 2006(: إستهناك الجزائر لمادة اإلسمنت عالميا للفترة الممتدة من 58جدول رقم)
 2014 2012 2010 2008 2006 السنوات

 26.8 21.3 19.0 17.5 15.2 اإلستهناك السنوي عالميا)مليون طن(
Source : Global cement magazine, top 75 global cement compnies, 2013, p.08. 

 

، 2014إىل  2006اجلزائر دلادة اإلنمسنت عادليا للفًتة ادلمتدة من  ( بعنوان إستهالك58من اجلدول رقم)
صلد أن اجلزائر حسب التقرير العادلي لإلنمسنت حتتل الًتتيب الثامن عشر، وادلالحظ أيضا إرتفاع وتَتة اإلستهالك 

   2سنويا، وىو ما يفسر إرتفاع الواردات من مادة اإلنمسنت، ويف ىذا اإلطار مت اللجوء إىل:

اذ وزارة الصناعة تدابَت جديدة من خالل وضع نظام متكامل لنقل وتسويق وخدمات العبور دلرافقة إخت -
عمليات تصدير اإلنمسنت إضافة إىل خلق حتالفات إسًتاجتية مع أكرب ادلسوقُت دلادة اإلنمسنت للدخول إىل السوق 

                                                           

 .13، ص.2017، 00، اجلزائر، العدد مجلة وزارة الصناعة والمناجم، "وقا زلتمال للجزائرسدول غرب إفريقيا تشكل "مرًن زايت، حاورتو 1 
.13ادلرجع السابق، ص. نفس   2  
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هتا على التصدير من خالل خلق بيئة وكل ىذه التدابَت من كأهنا حتسُت تنافسية القطاع وتطوير قدر  العادلية،
 مالئمة للتصدير.

تنويع إنتاج الشعبة واليت تعد حاليا من التحديات اجلديدة اليت تواجو صناعة اإلنمسنت باجلزائر على إعتبار  -
أن إنتاجها ال يزال زلصورا يف إنتاج اإلنمسنت الرمادي والتحدي يتمثل يف إنتاج كل أنواع اإلنمسنت، اخلرسانة 

ة لإلستعمال واحلصى، لذا تعمل السلطات العمومية يف ىذا اجملال مبنح مزايا لإلستثمار لتشجيع كافة اجلاىز 
 ادلتعاملُت العموميُت واخلواص الراغبُت يف توسيع نشاطهم بغرض تلبية إحتياجات السوق الوطنية.

ناعة اإلنمسنت كمصدر لتنويع تزخر اجلزائر بالعديد من الثروات خاصة يف رلال ادلواد األولية ما غلعل صلاح ص
الصادرات خارج قطاع احملروقات ػلظى بفرصة كبَتة يف هل الدعم ادلادي وادلالية واخلربات اليت يتم احلصول عليها 

أن العراقيل اليت حتول دون ذلك عائدة ألمرين أوذلما ما نعلق  غَتمن اخلارج لتسيَت قطاع اإلنمسنت بنجاح، 
هما ما تعلق باإلعتماد الكلي على اخلربات األجنبية وعدم إالء األعلية للقدرات البشرية بالتسيَت البَتوقراطي وثاني

 داخل قطاع االنمسنت.
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 الفصل.خناصة 

جبملة من قطاع اإلنمسنت باجلزائر الذي مر  يف تطويرالتغيَت دتحور ىذا الفصل حول تطور إسهامات إدارة 
الدولة ادلتعلقة بالتنمية واإلنعاش اإلقتصادي للقطاعات الصناعية التغيَتات ادلخططة والغَت سلططة دلشاريع 

من جهة، ووفقا للتغَتات احلاصلة على سلططات الدولة اإلسًتاجتية منذ حصوذلا على اإلستقالل إىل يومنا احلاضر 
اإلغلابية احملققة يف ىذا القطاع إال أهنا ما زالت تعاين قصورا  على الرغم من النتائجيف كل خطوة من جهة أخرى،

 وقد خلص الفصل إىل النتائج التالية: يف رلال التنافسية الدولية،

تطوير  يف مادة اإلنمسنت بنوعيها الرمادي واألبيض على مر الزمنصناعة منشآت رائدة يف وجود  ساىم -
 جلميع الظروف ادلناخية. تستخدم جعلت منها مادة التغَتات احلاصلة واليتصناعة اإلنمسنت يف هل 

إستطاعت الدول بالتوجو ضلو إستخدامها للطريقة اجلافة والطريقة الشبو اجلافة يف عملية إنتاج اإلنمسنت  -
 وحتقيق التنمية ادلستدامة. من التقليل من إستهالك ادلواد األولية

ة للمنشآت الصناعية يف رلال صناعة اإلنمسنت من لزاميإمسؤولية بإعتبارىا ساعلت ادلسؤولية اإلجتماعية  -
التخفيف على حدة إنتشار ادلخلفات الناجتة عن صناعة اإلنمسنت باللجوء إىل إستخدام التكنولوجيا، إال أنو ورغم 

 ختلق العديد من ادلشكالت على مستوى البيئة والصحة معا. ثارىاأبقى ت ،أعلية صناعة اإلنمسنت جلميع دول العامل
ُت مليون فصُت الرائد األول لصناعة اإلنمسنت يف العامل بإمتالكو ألكرب طاقة إنتاجية تصل إىل ألتعد ال -

 طن سنويا، وىو ما ساىم يف تطوير الصناعة.
يعد اإلندماج بُت منشأة الفارج ومنشأة ىولسيم لإلنمسنت أكرب وأىم إندماج حصل يف تاريخ صناعة  -

 يف سلتلف دول العامل. بَتةك  اإلنمسنت وذلك بإستحواذه على حصص سوقية
اإلىتمام بإنشاء مشاريع توسعية يف صناعة اإلنمسنت تابعة جملمع إنمسنت اجلزائر جيكا يف زلاولة للتوجو  -

 . 2020و التصدير أفاق ضل
األساليب احلديثة للتكنولوجيا يف مراحل التصنيع ادلختلفة  تستخدم منشآت اإلنمسنت التابعة جملمع جيكا -

 دلادة اإلنمسنت للمحافظة على البيئة وحتقيق التنمية ادلستدامة.
تعد منشأة الفارج ىولسيم اجلزائر أىم كريك للجزائر مبجمع إنمسنت اجلزائر جيكا لكونو نقطة إنطالق  -

احلفاظ على والء  يفيعمل رلمع إنمسنت اجلزائر جيكا ، لذا يةلدعم التنافسية احمللية والتوجو ضلو األسواق العادل
 العمالء يف هل تزايد ادلنافسة باإلعتماد على ميثاق الزبون القائم على حتديد إلتزامات اجملمع جتاه العمالء. 
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 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 مقدمة الفصل.

منشأة اإلمسنت عُت توتة) باتنة( مت إنشائها يف إطار سياسة الدولة ادلبنية على الصناعات ادلصنعة واليت       
كان ىدفها احلرص على تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة اإلمسنت، ولقد سبيزت ىذه ادلرحلة) مرحلة 

بزيادة كمية اإلنتاج  1989إىل غاية سنة  1986 بناء ادلنشأة بتاريخ( يف الفًتة ادلمتدة من االشًتاكيالتسيَت 
إضافة إىل عملها على تنفيذ  ،وفقا لألىداف ادلسطرة ذلا التوظيف للموارد البشرية من إطارات وعمالوزيادة عدد 

وبسبب رلموعة  1999إىل غاية سنة  1990التعليمات ادلتعلقة بالتسيَت اإلداري ذلا، لتتميز ادلرحلة من 
التوجهات  اعتبارإىل مرحلة التسيَت الرأمسايل بتغيَت نسيب على  لالنتقالقامت هبا الدولة اجلزائرية  اإلصالحات اليت

التقليص من التغيَتات اليت حصلت على مستوى  باستثناءىو تلبية طلب السوق الوطنية، القائم عليها القطاع 
قطاع اإلمسنت يف ىيكلو،  ت جذرية مستتغَتا 2009إىل  2000ة  ، لتشهد ادلرحلة من سنعدد ادلوارد البشرية

باقي ادلنشآت التابعة  إىلللدولة ليمتد ىذا التأثَت  االقتصاديةمل تؤثر كثَتا يف توجهاتو القائمة على السياسة لكنها 
، حيث أصبحت منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( تابعة للمجمع الصناعي إلمسنت اجلزائر ضمن لقطاع اإلمسنت

تنفيذ السياسة ادلرسومة من طرف القطاع الصناعي لإلمسنت لتلبية طلبات رق واليت هتدف إىل رلمع إمسنت الش
 طن/ السنة. 1000000التطورات احلاصلة يف القطاع بطاقة إنتاجية تقدر حبوايل  ةرااورل السوق الوطٍت

شأة تساىم إحداث تغَتات ملموسة جعلت ادلن 2016إىل غاية  2010ليتم يف ادلرحلة ادلمتدة من سنة 
من تغطية الطلب على مادة اإلمسنت على مستوى اجملمع وربتل ادلرتبة الثانية بعد منشأة اإلمسنت  %09بنسبة 

إدارة التغيَت احلاصل  استطاعتتتكيف مع التغيَت فقط بل  ملعُت لكبَت بسطيف، ما غلعل ادلنشأة زلل الدراسة ل
لألدوات اليت تكفل ربقيق ادلنهج يف ظل التطورات ادلتجددة لبيئة  واستخدامها ،التميز يف أداء العمل منهجبإتباع 

فيو،  االستثماروجب  اسًتاتيجيبادلوارد الالملموسة كمورد  االىتماماألعمال يف شىت رلاالهتا خاصة يف رلال 
تقليل للالعمل  رلال تطوير أساليبو ، وتقليل نسبة التلوث اجملال التكنولوجي لتقليل التكلفة وربقيق القيمة ادلضافةو 

تتماشى وسرعة التغَتات احلاصلة  لكي وىو ما يسهم يف خلق الثقافة ادلرنة للمؤسسة ،من اإلجراءات البَتوقراطية
تنطلق من الواقع يف ظل قيد  اسًتاتيجيةعلى ادلستوى احمللي والعادلي، ولن يتسٌت ذلا ذلك إال عن طريق صياغة 

ويف زلاولة إلسقاط ادلتغَتات السابقة شأة األم وصوال إىل األىداف ادلسطرة، للمن ءاالنتمااإلمكانيات ادلتاحة وقيد 
 مباحث أساسية وىي: إىل أربعة ىذا الفصلعلى الواقع مت تقسيم 
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 ادلبحث األول: التطور التارؼلي لصناعة اإلمسنت دبنشأة عُت توتة) باتنة(. -
 إجراءات الدراسة ادليدانية. ادلبحث الثاين: -
 الثالث: ربليل بيانات الدراسة وعرض النتائج. ادلبحث -
 .ادلبحث الرابع: إختبار الفرضيات -
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 التطور التاريخي لصناعة اإلسمنت بمنشأة اإلسمنت عين توتة) باتنة( :األولالمبحث 

اذليكلي، ليتم فيما بعد زلاولة  تنظيمهامن خالل ىذا ادلبحث يتم الوقوف على تعريف ادلنشأة زلل الدراسة و 
وكذا دراسة تطور  ،دراسة سلرجات إدارة التغيَت على كل من إدارة اجلودة وإدارة ادلوارد البشرية يف شقها التارؼلي

، وىذا نظرا دلساعلة ادلنشأة يف تلبية الطلب على مادة اإلمسنت للمناطق 2016اإلنتاج منذ نشأهتا إىل سنة 
 هتا للتغَتات احلاصلة يف رلال بيئة األعمال.اجملاورة ذلا ورلارا

 المطلب األول: التعريف بالمنشأة وىيكلها التنظيمي. 

مسنت التابعة جملمع الشرق لإلمسنت عُت توتة) باتنة( من خالل نبذة عن منشأة اإل يتناول ىذا ادلطلب
تواجهها مع الوقوف على ىيكلها أىدافها وعمالئها وسلتلف ادلشاكل اليت  الوقوف على نشأهتا، أعليتها،

 وربليلو دبا ؼلدم أغراض الدراسة.  ،مييالتنظ

 "SCMAT" )باتنة(اإلسمنت عين توتة  تعريف منشأة أوال:

دج تسعى من خالل نشاطها لتلبية 225000000ىي شركة إنتاج وطنية ذات أسهم برأس مال قدره 
بإبرام عقد بُت مؤسسة اإلمسنت ومشتقاتو للشرق ظهرت للوجود وقد  سلتلف حاجات قطاع البناء من اإلمسنت،

بالتعاون حسب  (باتنة)إلصلاز وحدة اإلمسنت عُت توتة الدظلركية "FLS"مع شركة 1983 ماي 15بتاريخ 
 اإلختصاص مع الشركات التالية:

 (Six Constructeurs Internationaux)ادلختصة يف شؤون اذلندسة ادلدنيةالشركة البلجيكية  -

 (S.A.Baron and Lereque)ل الًتكيب ادليكانيكي والكهرباءبأعما شركة خاصة -

، أما ما تعلق بنهاية اإلصلاز فكانت بشهر جويلية 1983نوفمرب  28وكانت بداية األشغال بتاريخ 
طن سنويا 1000000بطاقة إنتاجية قدرىا  1986سبتمرب  03، وكانت أول ذبربة يف اإلنتاج بتاريخ 1986

، أما 1987نوفمرب  25طن شهريا، ليتم اإلستالم األويل للمشروع بتاريخ  84000 أي ما يعادل إنتاج
لتدوم مدة اإلصلاز النهائية لوحدة اإلمسنت عُت توتة  1989سبتمرب  30اإلستالم النهائي للمشروع كان بتاريخ 

 .رحيل اإلطارات األجنبية1990ليتم سنة  شهرا، 32



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

عامة بباتنة وشركة إنتاجية ببلدية تيالطو دائرة سقاية على مسافة  مديريةوتتكون شركة اإلمسنت عُت توتة من 
السكة احلديدية  هباالرابط بُت دائرة عُت توتة ودائرة بريكة وؽلر  28كلم، وتقع دبحاذاة الطريق الوطٍت رقم   50

در مساحتها اإلمجالية كلم، وتق  15تبعد ىذه الوحدة عن مقر الدائرة مسيلة، و  -العابرة للهضاب العليا عُت توتة
 طن/سنة.1000000تقدر طاقتها اإلنتاجية حوايل و  ،م 870ىكتار وتقع على إرتفاع قدره  20

 الهيكل التنظيمي بمنشأة إسمنت عين توتة.: ثانيا

 التالية: ادلصاحليوضح اذليكل التنظيمي سلتلف الوظائف اليت سبارسها وحدة اإلمسنت، واليت تتكون من 

 ضمان تنفيذ األىداف ادلسطرة من طرف رلمع إمسنت اجلزائر جيكا، إضافة  سؤول عن: وىو ادلالمدير
 إىل السهر على حسن سَت ادلنشأة.

  مصلحة ، مصلحة تسيَت ادلستخدمُت: وتتكون من رلموعة من ادلصاحل الفرعية دائرة الموارد البشرية
شؤون ادلوارد البشرية من  تسيَت  اليت تعمل على ومصلحة الشؤون اإلجتماعية، الوسائل العامة ومصلحة التكوين

 تنظيم دورات التكوين.تنظيم العطل، ادلكافآت، ادلتعلق باإللتزام بأوقات العمل،  إنضباط
 وتشمل على مصلحة ادليزانية، مصلحة احملاسبة العامة ومصلحة احملاسبة  :الميزانيةالمالية و  دائرة

تعمل ىذه ادلصاحل على إتباع كافة اإلجراءات ادلتعلقة بادلعامالت ادلالية وتسجيل كافة العمليات التحليلية، 
 احملاسبية اخلاصة بنشاط ادلنشأة.

  ربديدتشمل على مصلحة ادلشًتيات ومصلحة تسيَت ادلخزون، تعمل ادلصلحتُت على : و التمويندائرة 
 .بتها وىذا بعد اإلتصال بعدة موردين وإختيار األنسبومراقادلوارد الضرورية إلستمرار عملية اإلنتاج 

 تعمل ىذه اإلدارة على توزيع اإلمسنت تشمل على مصلحة الفوترة ومصلحة الربرلة، : و التجارة دائرة
 .على عمالئها بعد أن تقدم ذلا مصلحة اإلنتاج الكميات ادلنتجة وذلك إستنادا إىل برامج زلددة

 العالج واإلسعاف يف على مصلحة األمن ومصلحة الوقاية، وتعمل على تشمل : و األمن والوقاية دائرة
 .حالة مرض العمال أو إصابتهم أثناء القيام باألعمال

 تشمل على مصلحة مراقبة اجلودة ومصلحة ضمان اجلودة، واللتان تعمالن على : و والبيئة الجودة دائرة
إختبار عينة اجلودة كل ساعة من الزمن لضبط القياسات مراقبة اجلودة ونوعية اإلنتاج وادلتابعة والعمل على 

 ، مع مراعاة متطلبات األداء البيئي.القانونية
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 يسهر على التنسيق بُت ادلصاحل التالية:المدير التقني :  
ومهمتها اإلشراف على عمل كل الوحدات وتشمل مصلحتُت علا: مصلحة متابعة  :اإلعالم اآلليدائرة  -

 الصيانة والًتميم.الربامج ومصلحة 
: زبتص بصناعة األجزاء ادلطلوبة عن طريق معرفة ادلواد الضرورية والالزمة لسَت العملية اإلنتاج دائرة -

 .اإلنتاجية  دون إنقطاع بالتنسيق مع مصلحة تسيَت ادلخزون
 سالت.ادبتابعة ادلشاريع والقيام بادلر  زبتص دائرة التوثيق والمنهجية: -
: هتتم بعملية إستخراج ادلواد األولية من ادلقالع واحملاجر عن طريق إستعمال المواد األوليةدائرة  -

ومصلحة صيانة العتاد  صلحة الكسرمو ، احملاجرإستغالل مصلحة  علىادلتفجرات أو بواسطة آالت احلفر وتشمل 
 ادلتنقل.
دي وقوع العطل الصيانة لتفاعمليات كد من ادلهام  ي: واليت تقوم بالعددائرة الكهرباء والميكانيكا -
 .والتلف

 )باتنة(الثاني: مخرجات إدارة التغيير بمنشأة إسمنت عين توتةالمطلب 

نتطرق يف ىذا ادلطلب إىل تطور طرق وأساليب العمل لكل من دائرة اجلودة ودائرة ادلوارد البشرية كأحد أىم 
ادلوكلة لوظائفها دبا يضمن فعالية نظامها سلرجات إدارة التغيَت، اليت تساىم يف التحسُت ادلستمر ألداء ادلهام 

التسيَتي، وىو ما جعل ادلنشاة تسعى جاىدة للحصول على شهادات اجلودة واإلستثمار يف مواردىا البشرية 
للتكيف مع التغَتات احلاصلة يف رلال بيئة األعمال العادلية واحمللية، لتساىم ادلنشأة يف عملية التنمية اإلقتصادية 

 يق التنمية ادلستدامة.وزلاولة ربق

 الجود والبيئة. دائرةأوال: 

أنو ما ؽليز  ، ومدير التسويق وادلبيعات بالنيابة،التجارة دائرة" بولسنينة خالد" رئيس  صرح بوحسب ما 
منتجات عُت توتة)باتنة( اجلودة العادلية والنوعية اجليدة لإلمسنت، األمر الذي جعل من ادلصنع قبلة وطنية لكل 

زبون من فئة ادلصنعُت  600زبون و 1000ادلستثمرين والزبائن، كما يضيف أن دائرة التجارة تستقبل أكثر من 
مليون طن  01، كما يضيف أن ادلصنع ينتج  1أصحاب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من سلتلف واليات الوطن

                                                           
 .06، ص.24/04/2016، الصادرة بتاريخ األحد 17014ائر، العدداجلز جريدة الشعب، ، "مصنع اإلمسنت عُت توتة قطب إقتصاد إسًتاتيجي"دلوشي محزة،   1
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سيلة، أم البواقي وغَتىا من الواليات، وىو إليزي الوادي، ادل ورقلة، واليات وىي باتنة، بسكرة، 06سنويا ليمول 
 1من السوق الوطنية %25ما غلعل ادلصنع يتكفل بنسبة

 الجودة والبيئة بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة) باتنة(. لدائرة(:الهيكل التنظيمي 53شكل رقم)
 
 
 
 
 

 .مت إعدادىا باإلعتماد على اذليكل التنظيمي المصدر:          

بادلنشأة الصناعية لإلمسنت عُت  اجلودة والبيئة لدائرةاذليكل التنظيمي  ادلتضمن( 53من الشكل رقم)   
ضمان  اجلودة ومصلحة مراقبة مصلحتُت علا مصلحةرئيس ذلذه الدائرة اليت تتفرع إىل  صلد أهنا تضم  توتة)باتنة(،

 واليت تقوم جبملة من ادلهام حسب ما مت اإلشارة إليو يف ربليل اذليكل التنظيمي. اجلودة،

 .2016إلى  2000للفترة الممتدة من  )باتنة(مسار الجودة في منشأة اإلسمنت عين توتةتطور (: 54شكل رقم)
 
 

 

 

 

 

 

Source : Https://www.scimat.dz/portail/ar 
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 ضمان الجودةمصلحة  مراقبة الجودةمصلحة 

 رئيس مصلحة الجودة والبيئة



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

، نالحظ أن ادلنشاة ربصلت مسار اجلودة يف منشأة اإلمسنت عُت توتةادلتضمن تطور  (54)الشكل رقم من    
 على العديد من الشهادات من بينها نذكر:

الكائن مقرىا  "AFAQ"ادلنظمة أين قامت  2000شهادة تأكيد اجلودة ربصلت عليها ادلنشأة سنة   -
وبعد دراسة الطلب مت قبول تدقيق الشركة  ،العادلية للتقييس الفرنسية  "AFAQ" بتونس وىي فرع تابع دلنظمة

وكانت أول ،1994إصدار  ISO 9002شهادة اإليزوبإجراء تدقيق هنائي وكامل ودبوجبو ربصلت ادلنشأة على 
قامت ادلنشأة بالعديد من اإلجراءات للحصول عليها يف فًتة  ماالتغَتات على مستوى اجلودة بعد جملراتخطوة 

وجيزة قدرت بثالث سنوات وثالث أشهر من بينها تكوين العمال على إختالف مستوياهتم دبفاىيم اجلودة، إدراج 
تقييم مبدئي لنظام اجلودة وقد لوضع  "IANORطرف ادلعهد اجلزائري للتقييس "ملتقيات ربسيسية، التوجو ضلو 

إستدعاء  ادلنظمات الدولية ادلعتمدة دلنح شهادة اإليزو ، ليتم يف األخَت من خالذلا ربديد نقاط القوة والضعفمت 
من فرنسا وذلك للتأكد من أن ادلنشأة أصبحت جاىزة لطلب التقييم من أجل " AFAQ ، BVQI " و علا 

 .9003أو  9002أو  9001احلصول على الشهادة 
اليت تصدر عن ادلعهد اجلزائري  A 42.5لوضعها على اإلمسنت من نوع  2001سنة  تاج شهادة -

ادلنتج احلامل ذلذه الشهادة مت تصنيعو وفقا  تثبت الشهادة أن التابع لوزارة الصناعة، حيث IANORللتقييس 
 .صفات الفنية احملددةاللمو 
فيما بعد إجراء  مت، تدقيق أولية بعملية AFAQبعد قيام منظمة  2003سنة  نظام تأكيد اجلودة شهادة -

 .2000إصدار    ISO 9001 شهادة الجودة لتحصل علىالنهائي عملية التدقيق 
ليت تصدر عن ادلعهد اجلزائري ا A 32.5لوضعها على اإلمسنت من نوع  2004سنة  تاج شهادة -

 .الجزائرية للجودة الجائزةالتابع لوزارة الصناعة، وقد مت يف نفس السنة احلصول على  IANORللتقييس 
شهادة نظام إدارة البيئة يف إطار التوجو ضلو احملافظة على حق األجيال القادمة قامت ادلنشأة إبتداءا من  -

 ،من التلوث وإدارة النفايات لتعمل على احلد حسب درجة الضرروترتيبها اجلوانب البيئية  بتحديد 2004سنة 
عاة ا، ومت ذلك مع مر تعلق بصيانة ادلصايف وبيع ادلخلفات الصناعيةليتم على إثرىا وضع برنامج زلدد زمنيا وادل

على  2005، لتحصل سنة يف اجملال البيئي لزيادة الوعي وتوليد ادلعارف إعداد برامج لتكوين ادلوارد البشرية
 .2004إصدار   ISO 14001شهادة الجودة لسنة

القيام بعمليات  بعد، 2012وذلك سنة  OHSAS 18001شهادة نظام إدارة السالمة والصحة ادلهنية  -
 على البيئة وتوفَت جو عمل ؽلتاز باألمن. واحملافظةالتدقيق والتأكد من تطبيق متطلبات اجلودة 
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عملية التدقيق دلراقبة سللفات العمليات اإلنتاجية السائلة منها  إلجراء 2015، 2014لتتجو ادلنشأة سنة  -
فصاح عن األداء البيئي ذلا قامت بالتعاقد مع ادلرصد الوطٍت للبيئة والتمنية باإلضافة إىل سللفات الغبار وألجل اإل

 .(ONEDD)ادلستدامة

 إدارة الموارد البشرية. ثانيا:

إن سعي ادلنشأة لإلستثمار يف مواردىا البشرية عن طريق وضع برامج للتعليم والتدريب لغرض الوصول إىل     
ربسُت األداء، وضع الفرق ضمن قيد الكفاءات البشرية اجلماعية ادلتنوعة والعمل على ربديد الكفاءات الفردية 

إمتالك مزايا تنافسية  رة الوقت، كسب والء عمالئها،وتنميتها، شلا يساىم يف التغيَت من طرق العمل ادلتبعة وإدا
والقدرة على إستخدم التقنية احلديثة يف إسبام أعماذلا غلعل ىذا السعي دبثابة رسم مسار لعملية التغيَت ادلعتمدة 

  على العنصر البشري يف ظل إقتصاد مبٍت على الالملموسات.

 الموارد البشرية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة( لدائرة(:الهيكل التنظيمي 55شكل رقم)

 
 

 

 

 .مت إعدادىا باإلعتماد على اذليكل التنظيمي المصدر:

اذليكل التنظيمي إلدارة ادلوارد البشرية بادلنشأة الصناعية لإلمسنت عُت ادلتضمن  (55من الشكل رقم)  
توكل إىل كل مصلحة القيام دبهام  تنقسم إىل العديد من ادلصاحل،إدارة ادلوارد البشرية دائرة توتة)باتنة(، نالحظ أن 

  ا عراقيل. زلددة تسهم يف إستمرارية نشاط ادلنشأة دون أن تواجهه

من إطارات إدارية، إطارات مسَتة، إطارات على مستوى  للعمالة تتكونتركيب على  وتعتمد ادلنشأة      
 وفقا للجدول التايل:رية وادلركب سبكنها من إستمرار سَت العمل وأداء ادلهام  ادلخولة ذلم وذلك يادلد

 

 

 مدير إدارة الموارد البشرية 

 األمانة

 تخدمينسمصلحة تسيير  الم مصلحة الوسائل العامة مصلحة التكوين الشؤون اإلجتماعيةمصلحة 
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 .2016إلى  2009للفترة الممتدة من  توتة الموارد البشرية بمنشأة إسمنت عين(: تركيب 59جدول رقم)
 عدد العمال تركيب العمال

2009 2010 2012 2016 
 05 05 06 / إطارات إدارية) تأىيل أكادؽلي +خربة(

 198 169 170 134 تقٍت( أكادؽلي+تأىيلإطارات) تأىيل 
 204 219 259 215 )إطار(ادلسَتين على مستوى ادلركب 

 99 95 79 51 ادلركبالتنفديُت على مستوى 
 506 488 518 400 المجموع

إىل  2009للفًتة ادلمتدة من  ادلوارد البشرية دبنشأة إمسنت عُت توتةتركيب ( بعنوان 59من اجلدول رقم)     
ادلوارد البشرية تتكون من اإلطارات على مستوى ادلديرية واإلطارات على مستوى ادلركب تشكيلة أن  ، صلد2016

واليت سبتاز بتنوع ادلهارات بُت األكادؽلية والعملية والتقنية، لتمتاز حجم ادلوارد البشرية ادلوظفة بالتقارب الصناعي 
، وىذا طبعا بإستثناء سنة 2010موردا بشريا  لسنة  518كحد أدىن و  2016موردا بشريا لسنة  506مسجلتا 
ما  2012ع يف السنوات ادلوالية وتسجل سنة لًتتف 400اليت بلغ فيها حجم ادلوارد البشرية ما يعادل  2009
 يف اجلداول أدناه. فتوضح 2016إىل سنة  1986سنة  من ، وعن تطور عدد العمالةموردا بشريا 488يعادل 

 .2009إلى  1986الممتدة من منشأة اإلسمنت عين توتة)باتنة( للفترة  (:تطور العمالة في60جدول رقم)
 العمالعدد  السنة عدد العمال السنة

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

418 
530 
602 
621 
637 
647 
644 
637 
635 
631 
606 
604 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

575 
576 
572 
579 
575 
542 
540 
512 
493 
510 
526 
400 

،مذكرة ماجستَت يف العلوم اإلقتصادية، جامعة "إقتصاديات احلجم كعائق لدخول السوق دراسة حالة مؤسسة إمسنت عُت توتة)باتنة(": فرحايت الزىرة،المصدر
 . 116،ص.2013-2012زلمد خيضر بسكرة،
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إىل  1986ادلمتدة من  للفًتة منشأة إمسنت عُت توتة تطور العمالة يفبعنوان  (60رقم) اجلدول من     
إىل  418من ليصل عددىا  1991حىت سنة  1986 من سنةادلوارد البشرية عدد يف  تزايد ، نالحظ2009

اإلقتصادي ادلتبع يف الدولة القائم على إمتصاص البطالة خاصة يف مرحلة  للنظام، وىذا راجع مورد بشري 647
سنوات  يفإلطلفاض لتبدأ يف ا يف الدولة،إستمرار العمل بنظام التسيَت اإلشًتاكي الثمانينات اليت شهدت 

        وذلك راجع إىل ثالث أسباب أزمة اإلستقرار السياسي  576إىل  1999حيث وصلت سنة التسعينيات 
للتقاعد،  ادلوارد البشريةخروج  )تفشي ظاىرة اإلرىاب(، التوجو ضلو اإلصالحات للتحول ضلو اإلقتصاد الرأمسايل،

 للموارد البشرية تواجدأقل  لتسجلبُت اإلرتفاع واإلطلفاض  بالتذبذب 2009إىل  2000من سنة  الفًتة لتمتاز
وىذا عائد بالدرجة األوىل إىل التغيَتات اذليكلية اليت شهدىا قطاع اإلمسنت  مورد، 400 دبا يعادل هامنذ تأسيس
 يف اجلزائر.

                     الممتدةللفترة  منشأة اإلسمنت عين توتة )باتنة( (: تطور العمالة وتكاليف التدريب في61) جدول رقم
 .2016-2010من 

 عدد األفراد المتكونين تكاليف التكوين عدد العمال السنة
2010 518 18937 419 
2011 517 21372 619 
2012 488 33521 768 
2013 486 43859 743 
2014 445 28460 719 
2015 493 28032 646 
2016 506 30661 610 

      Source : Https://www.scimat.dz/portail/ar        

لفًتة ادلمتدة ل منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( تطور العمالة وتكاليف التدريب يف ( بعنوان61من اجلدول رقم)
على  517، 518 ىلليصل إ 2011، 2010إرتفع سنة  ة، نالحظ أن حجم العمال2016-2010من 

بدرجات  يف حجم العمالة رتفاعاإلطلفاض و باإل 2016يف حُت سبيزت الفًتة الزمنية ادلوالية حىت سنة  ،التوايل
 506إىل  2016لَتتفع عددىا سنة  موردا بشريا، 488 عادلي ما 2012سنة  تحيث سجل ،متساوية تقريبا

خاصة ادلتحصلُت على تعليم سياسة التوظيف القائمة على إستقطاب الكفاءات ونظرا إلتباع ادلنشأة  موردا،
متطلبات إقتصاد القائم على  تبٍت التوجو سنويا بعديتم تكوينهم  اليت ادلوارد البشرية حجمزيادة  أكادؽلي ليعكس

 ادلناسبات كما أن للعمال بتوزيع اذلدايا القيمة يفكما تعمد ادلنشأة على نظام للتحفيز إضافة إىل قيامها  ادلعرفة،

https://www.scimat.dz/portail/ar


 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

من أجل ربسُت األداء، أما بالنسبة لتكاليف التكوين فادلالحظ إرتفاعها سنويا وتتمثل رباح األنسبة معينة من 
إقامة عالقات تعاون مع التكوين ادلهٍت واليت تتم عن طريق ، عملييت التدريب والتعلمىذه التكاليف يف تكاليف 

 والتدريب يف، جيكا إمسنت اجلزائرالتكوين ادلتواجد على مستوى رلمع إضافة إىل مركز  بوالية باتنة، جامعة باتنة،
 وسلتلف الفعاليات اليت تقوم هبا. من حوادث العمل مواقع العمل خاصة التدريب فيما تعلق بطرق األمن والوقاية

وألجل إستمرار عملية اإلستقطاب واحملافظة على ادلوارد البشرية تعمل ادلنشأة على تقييم أداء ادلوارد البشرية      
عن طريق منحة ادلردودية اليت يتم من خالذلا الوقوف على حجم وطبيعة العمل كعامل أساسي يف منح نقطة 

ؽلنح رئيس  يابات والعقوبات إن وجدت حيث،الغ ومراعاة عدد ادلردودية، مع إدراج عامل السلوك واإلنضباط
واليت على بتجميع النقاط اليت ػلصل عليها ادلصلحة نقطة وؽلنح ادلدير نقطة ليتم بعدىا ربديد النقطة النهائية 

تقوم دبنح نقطة   ، مع اإلشارة إىل أن ادلنشأةإجراء مقارنة بُت سلتلف اإلطاراتو  أساسها يتم إحتساب ادلردودية
 (.PRC)وكذا نقطة ادلردودية اجلماعية (PRI) الفردية ادلردودية

باإلعتماد على رلموعة من ادلعايَت تقييم الكفاءات  كما تعمل ادلنشأة باإلضافة إىل تقييم ادلوارد البشرية على
على ادلعايَت ادلتعلقة حبجم  األولمقسمة جملموعات سبنح على كل رلموعة نقاط زلددة ، سبنح النقاط من اجملال 

على الثاين وجودة أداء العمل، اإلنظباط، القدرة على التكيف وروح ادلبادرة، يف حُت سبنح النقاط من اجملال 
وتكون النقاط  ،ادلعايَت ادلتعلقة بالقدرة على التحسن ادلستمر واحملافظة على ادلوارد لتحقيق التنمية ادلستدامة

حسب ما  ائم على شلتاز، جيد، متوسط وضعيفالُت متباينة بُت الكفاءات وفقا للتوزيع القادلمنوحة يف ىذين اجمل
 تتم بررلتو من طرف اإلدارة العليا، وتعد عملية تقييم أداء ادلوارد البشرية وتقييم الكفاءات دبثابة مدخالت يتم من

 تخدمة يف تسيَت كفاءاهتا. ربديد نقاط القوة ونقاط الضعف والوقوف على الطرق والسياسات ادلس خالل
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، 2012، 2010(: تطور تكاليف التكوين وفقا لتركيبة العمالة لمنشأة إسمنت عين توتة للفترات 56شكل رقم)
2016. 

 
 .60: مت إعداده باإلعتماد على ادلعلومات الوارد يف اجلدول رقم المصدر

 

، 2012، 2010( ادلتضمن تطور تكاليف التكوين وفقا لًتكيبة العمال للفًتات 56الشكل رقم) من    
على  دج30661دج، 33521دج، 18937للسنوات الثالث  حددت تكاليف التكوين ، صلد أن 2016

ربمل ادلنشأة ألكرب تكاليف ومن بُت التكاليف ادلوجهة لدورات تعليمة فيما  2012التوايل، لتسجل بذلك سنة 
 .تكنولوجيا والتنمية ادلستدامةتعلق بال

وعليو صلد أن ادلنشأة تواكب التطورات احلاصلة يف رلال بيئة األعمال العادلية وىذا من إزباذىا مجيع   
إىل سنة  2000اإلجراءات الكفيلة حبصوذلا على شهادات اجلودة ادلسطرة من قبلها بدءا من سنة 

ن ادللوثات الناذبة عن ،لينعكس ذلك على جودة منتجاهتا من مادة اإلمسنت، كما ساعلت يف التقليل م2012
عمليات التصنيع وىو ما يضمن إستمرار الصناعة دبوصفات عادلية والوصول إىل منشأة صديقة للبيئة ما يؤدي 
بدوره إىل التقليل من سلاوف وإضطرابات السكان القاطنُت بالقرب من ادلركب الصناعي من جهة، أما من جهة 

رية بتخصيص مبالغ مالية موجهة لربامج التعلم والتدريب وإجرائها أخرى صلد إعتماد ادلنشأة على ادلوارد البش
لعمليات التوجيو والرقابة لتقييم مواردىا البشرية بصورة مستمرة، وتعد كل األساليب وطرق العمل ادلتبعة من قبل 

 ادلنشأة ادلواكبة للتغَتات احمليطة هبا وإمتالكها مزايا تنافسية.   

 

 

 إطارات إدارية

 إطارات 

 إطارات مسيرة

 تنفذيون

 تكايف التكوين

2010 

2012 

2016 
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 رجات منشأة اإلسمنت عين توتة.تطور مخالمطلب الثالث: 

حيث  ،يتناول ىذا ادلطلب تطور سلرجات منشأة اإلمسنت وادلتمثل يف إنتاجها من اإلمسنت والكلنكر معا  
صول على شهادات باحل تبٍت منهج التحسُت ادلستمر يف إنتاجها بإتباع اإلجراءات الكفيلة تسعى ادلنشأة إىل

وذلك بالتنسيق بُت مصاحلها ادلختلفة  ،ومراقبتها عرب مراحل اإلنتاج ادلختلفةاجلودة وتطبيقها على إنتاج ادلنشأة 
 خاصة مصلحة التموين والتسويق اليت تساىم يف تدفق ادلعلومات الالزمة إلزباذ القرارات. 

 التعريف بإنتاج المنشأة من اإلسمنت ومراحل إنتاجو. أوال:

 1ىيالطلب و  حسب األصنافقائمة ل منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة( العديد من أنوع اإلمسنت وفقا  تنتج    

- CPJ-CEM II/ 52.5 

- CPJ-CEM II/ A32.5 

- CPJ-CEM II/ B32.5 

- CPJ-CEMII/A42.5 

- CPJ-CEM II/ A42.5 ES 

- CPJ-CEM II/ A42.5 PM 

- CRS"Ciment à Résistance au Sulfate" 

وسبر عملية تصنيع اإلمسنت بأصنافو ادلختلفة بالعديد من ادلراحل حبيث تتضمن كل مرحلة رلموعة من   
اإلجراءات، وضلاول فيما إبراز ىذه ادلراحل مع اإلشارة إىل األصول الثابتة ادلستخدمة يف كل مرحلة واليت تشكل 

 2:يف رلملها الطاقات اإلنتاجية، وذلك كما يلي

 .("La Zone de Concassage"المواد األولية)منطقة التكسير مرحلة إستخراج -

يستعمل ادلصنع نوعُت من ادلادة األولية مواد أولية مستخرجة من زلاجر ادلصنع ومواد أولية مشًتاة، يتمثل    
الطُت ف للمركب الصناعيالنوع األول يف إستخراج ادلادة األولية وادلتمثلة يف الطُت والكلس من احملجرة التابعة 

ملم، أما الكلس يستخرج بواسطة ادلتفجرات  800يستخرج بواسطة اجلارفات حيث تتعدى حجم القطع 
 40إىل  35ملم وتنقل كال ادلادتُت يف شاحنات ذات محولة من  1500لتحصل على قطع ال يتجاوز حجما 

ادلادة األولية بعد تفتيتها لتخرج  طن/ الساعة،1000ذو الطاقة ادلقدرة لوضع احلمولة يف الكاسرة  طن للوحدة،
                                                           

 (.12/08/2017، تاريخ اإلطالع ) Http://www.scimat.dzبطاقة تقنية عن منتجات إمسنت عُت توتة، نقال عن ادلوقع:1
،مذكرة ماجستَت زبصص علوم  "اإلدارة البيئية على األداء البشري يف إطار التنمية ادلستدامة دراسة حالة شركة إمسنت عُت توتة)باتنة(تأثَت نظام "ؼللف مجال الدين، 2

 (مت اإلعتماد عليها إلدراج  تفاصيل العملية اإلنتاجية) .110-109، ص ص.2013-2012التسيَت، جامعة ادلسيلة،  

http://www.scimat.dz/
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طُت، وتنتقل عرب سلسلة %30كلس و   %70مم ويسمى باخلليط ادلتكون من  25إىل  0بأحجام متقاربة من 
كية إىل ادلخزن، والنوع الثاين من ادلادة األولية يتمثل يف معدن احلديد اخلام واجلبس اللذان يتم يمطاطية أوتومات

طن/ الساعة وترسالن إىل ادلخزن بواسطة سلسلة مطاطية أوتوماتيكية 100الطاقة طرحها يف الكاسر  ادلساعد ذو 
 إىل ادلخزن.

 (."La Zone de Cru" مرحلة تحضير الفرينة) منطقة المواد الغير طازجة -
من معدن احلديد اخلام عرب مقاييس اجلرعات   %02ينقل اخلليط من الكلس والطُت من ادلخزون باإلضافة إىل 

طن/ساعة، وتكون  140احونات ذات كريات يف شكل حلقات مغلقة حيث أن الطاقة الواحدة ط 02إىل 
وبعدىا يتم ذبفيف اخلليط داخل الطاحونة بغبار دافئ، وؼلرج ما يسمى  %6إىل 1الرطوبة يف الطاحونة بنسبة 

لتخزين، أما اجلزئيات وسبر اجلزئيات الدقيقة ضلو مطورات التجنيس وا ،بالفرينة) عجينة الطحن( وؽلر بالغربال
 الكبَتة وادلتبقية يف الغربال تعاد للطاحونات إلعادة طحنها.

 (. " La Zone de Couissonمرحلة طهي الفرينة) منطقة الطهي" -
سبر عرب سلارط ليتم تسخينها إىل أن تصل ، زجة من مطمورات التجنيس والتخزينيتم إستخراج  الفرينة الغَت طا

، تعمل ىذه ادلخارط على شكل إعصار حلزوين ليأخذ معو الفرينة إىل الفرن الدوار الذي  800درجة حرارهتا 
لتتحول الفرينة  1500مًت وتصل درجة احلرارة داخل الفرن يف عملية الطهي إىل  5.4مًت وعرضو  80يبلغ طولو 

 مطمورات.زن يف ملم، مث زب 25إىل  0بعدىا إىل سائل لتخرج من الفرن وتربد وتصبح حبيبات حجمها من 
 "(.  La Zone de Cimentمرحلة طهي الكلنكر) منطقة اإلسمنت" -

تتم يف ىذه ادلرحلة إرسال الكلنكر إىل مطمورات عرب أنابيب يف حلقة مغلقة إىل الطاحونات حيث تقدر طاقة 
سلارج للحبس وأخر للمواد  03طن/ ساعة، ويتم توصيل الطاحونات بواسطة سلارج للتغذية  100الطاحونات 

 مادة اإلمسنت.ادلضافة ؽلرر سلتلف ادلواد ليتم إستخراج 
 "(.La Zone de L’expéditionمنطقة اإلرسال" مرحلة التخزين واإلرسال) -

بواسطة نواقل غازية وىذا طن للواحدة  8000خزين ذات السعة بعد خروج اإلمسنت يوجو إىل مطمورات الت
لو فيما بعد يف صهاريج سلصصة ذلذا الغرض واليت يتم تعبئتها بواسطة أنابيب مائلة ويطلق عليو بعد التربيد، إلرسا

أويتم إرساذلا عن طريق تعبئتها داخل أكياس بواسطة جهاز أوتوماتيكي رلهز  "،Vracتسمية " اإلمسنت السائب 
 "Sacجبهاز لضبط إنبعاثات الغبار ويطلق عليو تسمية " إمسنت يف أكياس 
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 بمنشأة إسمنت عين توتة)باتنة( (: مراحل إنتاج اإلسمنت57شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 مت إعداده باإلعتماد على مراحل اإلنتاج.المصدر:    

إنتاج اإلمسنت دبنشأة إمسنت عُت توتة)باتنة(، وحسب ادلراحل مراحل عملية ادلتضمن : (57)من الشكل رقم   
رغم ادلشار إليها سابقا فإن كل مرحلة من مراحل التصنيع تستهلك الكثَت من الطاقة وزبلف العديد من األضرار، 
كسو ادلمارسات التكنولوجية اليت من شأهنا تقليل معظم األخطار خاصة على حياة اإلنسان والبيئة وىو ما تع

 يف ىذا اإلطار.شهادات اجلودة ادلتحصل عليها 
 )باتنة( عين توتة لمنشأة اإلسمنت(: الطاقة التخزينية 62جدول رقم)

 اإلجمالي/طن/ طن/طاقة التخزين المتاحة/ عدد المخازن المادة المخزنة
 6000 3000 02 احلجر الكلسي

 70000 35000 02 اخلليط)الكلس والطُت(
 4400 4400 01 اجلبس

 8000 8000 01 مطمورة اخلليط ادلتجانس
 24000 8000 03 مطامر الكلنكر

مطامر 
 اإلمسنت

 24000 8000 03 الشاحنات
 16000 8000 02 القطار

، مذكرة ماسًت يف علوم "تشخيص اإلمداد على مستوى ادلؤسسات اجلزائرية دراسة حالة مصنع اإلمسنت عُت توتة" بوخالفة،مجال الدين  :المصدر    
 .120،ص.2011-2010التسيَت، جامعة احلاج خلضر باتنة،

زين طاقة زب،صلد أن الطاقة التخزينية للمنشأة الصناعية لإلمسنت عُت توتة)باتنة( بعنوان (62من اجلدول رقم)   
طن،  8000طن والقطار دبا يعادل  8000بطاقة تعادل طن موزعة بُت الشاحنات 40000اإلمسنت تقدر 

 مادة اإلمسنت.   باستقبالوىو ما ػلدد الكميات اليت يتم تسويقها وادلناطق ادلخصصة 

 إستخراج المواد األولية

 تحضير الفرينة

 طهي الفرينة

 طهي الكلنكر

 التخزين واإلرسال

 منطقة التكسير
 منطقة المواد الغير طازجة

 منطقة الطهي
 منطقة اإلسمنت

 منطقة اإلرسال
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 ثانيا: تطور اإلنتاج.

ادلسطرة ذلا من قبل رلمع إمسنت  منذ تأسيس ادلنشأة وىدفها األساسي اإلنتاج الكمي وفقا للسياسة     
اجلزائر، إال أنو ورغم  إستمرارية اإلعتماد على اإلنتاج الكمي مت التوجو فيما بعد إىل إعتماد اجلودة يف اإلنتاج 
العائدة إىل زيادة حجم اإلستثمارات وظهور ادلنافسة يف ىذا اجملال، ليصبح مراحل اإلنتاج من بدايتها ادلتمثلة يف 

واد األولية إىل مرحلة احلصول على مادة اإلمسنت مت الشحن واإلرسال مراقبة بناءا على موصفات إستخراج ادل
 عادلية تعمل يف إذباىُت، احملافظة على العمالء وضمان والئهم، احملافظة على البيئة وربقيق التنمية ادلستدامة.

ضلو صناعة اإلمسنت البًتويل، ما غلعلها تساىم ونظرا لتوفر ادلنشأة على خلية حبث وتطوير فإهنا تتجو حاليا      
"بولسنينة خالد" أن الشركة ستشرع قريبا يف إنتاج اإلمسنت البًتويل   ما صرح بويف تنمية اإلقتصاد الوطٍت وىو 

ألول مرة وطنيا بعد صلاح التجارب والتحاليل اخلاصة هبذا النوع من اإلمسنت واليت ربتاجو شركة شركة سونطراك يف 
نقيب عن النفط وتستوده بأسعار خيالية وبالعملة الصعبة، كما يؤكد "رحيم نبيل" مدير مصنع إمسنت عُت توتة الت

بباتنة دبواصلة اإلستثمارات سباشيا وسياسة احلكومة اجلزائرية اخلاصة بتوطُت الثروة وخلق بدائل جديدة تساىم يف 
    1ترقية وتطوير الصناعة الوطنية.

 .2009-1990في الفترة الممتدة من سنة  بمنشأة إسمنت عين توتةر اإلنتاج (: تطو 63جدول رقم)
 اإلنتاج طن/سنة السنة اإلنتاج طن/سنة. السنة

1990 1046147 2000 1060546 
1991 1012620 2001 1049489 
1992 952800 2002 1020033 
1993 1040449 2003 990172 
1994 1012267 2004 1011278 
1995 964008 2005 1042084 
1996 1013833 2006 1065064 
1997 1006906 2007 1171437 
1998 1007313 2008 1208037 
1999 1020991 2009 1202273 

 مت إعداده باإلعتماد على: :المصدر
ماجستَت يف العلوم اإلقتصادية، جامعة زلمد خيضر ،مذكرة "إقتصاديات احلجم كعائق لدخول السوق دراسة حالة مؤسسة إمسنت عُت توتة)باتنة("فرحايت الزىرة، -

 .118،ص.2013-2012بسكرة،
 - Https://www.scimat.dz 

                                                           

. 06، مرجع سابق، ص.دلوشي محزة  1
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، حيث 2009-1990تطور اإلنتاج بالشركة يف الفًتة ادلمتدة من سنة ( بعنوان 63من اجلدول رقم)   
طن/سنة، يف حُت  1040449ليصل إىل  1994، 1993، 1991، 1990إرتفعت معدالت اإلنتاج لسنة 

خلل طن/سنة وذلك راجع لوجود 952800إطلفاض معدل اإلنتاج ليصل إىل  1995، 1992سجلت سنة 
ي السنوات لًتتفع كميات اإلنتاج لباق الذي أدى إىل إطلفاض عدد العمالء، يف عمليات ادلناولة والتسويق

، 2008وسجلت سنة  1208037طن/سنة إىل 1007313دبعدالت متفاوتة نسبيا تأخذ اجملال من 
ويرجع ىذا لسبب  2003أكرب طاقة إنتاجية بسبب التكيف مع التغَتات التكنولوجية، بإستثناء سنة  2009

 . مروحية يف الفرن الواحد 12) ادلربدات( الفرن وعددىا  تغيَت ادلروحيات

 .2016إلى  2010الممتدة من سنة  للفترة )باتنة(والمبيعات بمنشأة إسمنت عين توتة (: تطور اإلنتاج 64رقم)جدول 
 المبيعات بالطن اإلنتاج طن/سنة السنوات
2010 1072064 1086830 
2011 767686 1036381 
2012 1132324 1147047 
2013 1155012 1168369 
2014 1071319 1080052 
2015 107218 108089 
2016 111919 1120915 

         Source : Http://www.scimat.dz.     

ادلمتدة من سنة  للفًتة دبنشأة إمسنت عُت توتة) باتنة( وادلبيعات تطور اإلنتاج ( بعنوان64من اجلدول رقم)    
كل ما يتم   أن قائمة علىادلتبعة يف منشأة اإلمسنت عُت توتة واللسياسة اصلد أنو وحسب ، 2010-2016

يوجو للتخزين دلواجهة فالفائض  عملية اإلنتاج أكرب من الطاقة اإلنتاجية، يف حُت إذا كانت إنتاجو يوجو للبيع
 سبيزت بإطلفاض حجم اإلنتاج وىذا  2011وادلالحظ أن سنة تغَتات بيئة األعمال ومشاكل توقف اإلنتاج، 

تبديل ادلصايف القدؽلة دبصايف جديدة حددت عائد إىل العمليات اإلستثمارية اليت قامت هبا ادلنشأة وادلتمثلة يف 
    حىت  أي ما يؤدي إىل تقليل اإلنبعاثات ،مليار دينار واليت من شأهنا القضاء على التلوث 2.58تكلفتها 

10mg/nm
ية معتربة من ادلادة األولية وزبفيض معترب لعنصري من جهة وإسًتجاع كمهبدف احملافظة على البيئة  

 1الطاقة وادلاء وىو ما أدى إىل توقف ادلصنع عن العمل جزئيا.
 

                                                           
1
Http:// www.al-fadjr.com/ar/index.php؟news=173210 print, Récoupéré le              

http://www.scimat.dz/
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php؟news=173210
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 2016-2010الممتدة من سنة  للفترة )باتنة(بمنشأة إسمنت عين توتة والمبيعات تطور اإلنتاج (:58شكل رقم)
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      باإلعتماد على ادلعلومات الواردة يف اجلدول رقم إعداده: مت المصدر                 

ادلمتدة من سنة  دبنشأة إمسنت عُت توتة للفًتة وادلبيعات تطور اإلنتاج( ادلتضمن 58من الشكل رقم )     
سجلت كمية ادلبيعات  نسبة أكرب من اإلنتاج، وىو ما يعكس إلتزام  2016أن سنة  صلد ،2010-2016

وفقا دلا تضعو السياسة العامة  ،دلنشأة بالربامج ادلسطرة لطاقة اإلنتاج وتغطية مناطق التوزيع احمليطة هبا باإلمسنتا
 دلنشاتبالنسبة و ما يعكس سبوقع منشأة عُت توتة جملمع إمسنت اجلزائر القائمة على برامج التنمية ادلستدامة، وى

ا، وؽلثل الشكل أدناه نسبة أكرب مساىم فيهبسطيف  لكبَت مسنت الشرق اليت تعد فيها منشأة إمسنت عُتإ
 يف ادلبيعات على مستوى اجملمع إمسنت اجلزائر. مشاركة ادلنشأة زلل الدراسة

 جيكا في مبيعات االسمنت على مستوى المجمع منشأة إسمنت عين توتة (:نسبة مشاركة59شكل رقم)

Source :Http://www.scimat.dz. 

 
 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

 سنة/اإلنتاج طن

 ادلبيعات بالطن
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يف مبيعات االمسنت على  (simat) شاركة منشأة إمسنت عُت توتةمنسبة  ( ادلتضمن59رقم)من الشكل    
يف حُت (schs) وىي نفس النسبة ادلسجلة حبجار السود %09تساىم بنسبة ا نالحظ أهن جيكا، مستوى اجملمع

لتعد أكرب مساىم يف منشات إمسنت الشرق، لتليها مباشرة منشأة  (scaek) %11سجلت منشأة عُت لكبَت 
اإلمسنت رلمع لتعد  %04أخر الًتتيب بنسبة  تبسووربتل منشأة  %10بنسبة  (schb) حامة بوزيان بقسنطينة

( scal)ومشتقاتو للشرق يساىم بدرجة معتربة يف مبيعات إمسنت اجلزائر ، وادلالحظ أن منشأة إمسنت اجلزائر

، يف حُت تساىم منشآت د دلنشآت اإلمسنت ومشتقاتو للوسطوىي أكرب مساعلة واليت تعو  %17يساىم بنسبة 
 .(scibs)من منشأة بٍت صاف %10اإلمسنت ومشتقاتو للغرب بنسبة 
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 : إجراءات الدراسة الميدانية.الثانيالمبحث 

الرئيسية والفرعية مت إتباع رلموعة من اإلجراءات يف حدود ا اهتإلسبام الدراسة من خالل اإلدلام بكل متغَت  
، ربليلها مع ادلعلومات، تصنيفها، تفريغهااإلمكانيات ادلادية والقدرات البحثية ويف ظل قيد الزمن ادلتاح جل

 والوصول إىل النتائج وتعميمها.

 المطلب األول: تحديد مجتمع وعينة الدراسة.

، لذا يلجأ الباحث إىل ربديد 1مجيع العناصر اليت تتعلق هبا مشكلة البحث."بأنو"  رلتمع الدراسةيعرف    
الظاىرة وحجم اجملتمع بتحديد أىم مساتو األساسية ليقرر الباحث ىل يتم أخذ رلتمع الدراسة زلل الظاىرة كامال 

عينة اليت تسمح بتعميم أو يتعذر عليو ذلك ليتجو ضلو دراسة جزء من رلتمع الظاىرة ادلدروسة أو ما يطلق عليو بال
 النتائج. 

 أوال: مجتمع الدراسة.

 إطارا 120والبالغ عددىم اإلمسنت عُت توتة)باتنة( اإلطارات العاملة دبنشأة يتكون رلتمع الدراسة من مجيع    
للتطورات التارؼلية اليت  نظرا  عُت توتة)باتنة( ، ولقد مت إختيار منشأة اإلمسنت2016حسب إحصائيات سنة 

،حيث يعد إحداث عملية واليت تربز سلتلف عمليات التغيَت اليت قامت هبا وكيف أثر ذلك عليها ،ت هبا ادلنشأةمر 
التغيَت وإدارهتا بنجاح خاضعا لتطور الطرق واألساليب ادلستخدمة من طرف ادلنشأة يف اإلذباه ضلو البقاء والتميز 

ما تبعها من إحداث تغيَتات سلططة أو عرضية، قتصادية و  ظل تعاقب األنظمة اإليف سلتلف مراحلها التارؼلية يف
، إال أن بروز إقتصاد تطويرىاواليت تؤدي تدرغليا إىل  ،تغَتات بسيطة أو جذرية يف زلاولة دلواكبة التغَتات احلاصلة

 جانهلتعد إدارة التغيَت م ،ادلعرفة شكل منعطفا جديد ألزم على ادلنشأة تبنيو وإستخدام منهج ؽلكنها من ذلك
التغيَت اليت تكفل  أبعادبدءا من اإلستعداد إلدارة التغيَت مث تنفيذه باإلعتماد على  ،بإتباع رلموعة من اخلطوات

ذلك يف ظل وجود قوى مؤيدة وقوى معارضة للتغيَت، وىذا ما جعلنا نستهدف كافة اإلطارات حسب ىرم 
 السلطة الوظيفية .  

 
 

                                                           

 .03،ص.2013-2012اإلسالمية،اجلامعة  ، دار التعليم ادلستمر، spssالتحليل اإلحصائي بإستخدام البرنامج اإلحصائي نافذ زلمد بركات، 1 
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 : عينة الدراسة.ثانيا
 1:نستخدم ادلعادلة التالية 2016لسنة  إطار     ا يعادلالعينة بناءا على اجملتمع احملدد دبلتحديد حجم 

 

  
      

      
 

 
    
  

 

 : ىي حجم عينة البحث.nحيث: 
N إطارا. 120: حجم رلتمع الدراسة والذي يساوي 
P 50تعترب يف أغلب األحيان سبة احلد األقصى للخصائص ادلطلوب دراستها يف أي رلتمع واليت ن:سبثل%. 
E 5: سبثل نسبة اخلطأ ادلسموح بو وػلدد يف أغلب البحوث%. 

SD وبذلك تكون الدرجة ادلعيارية  %95:وؽلثل الدرجة ادلعيارية دلعامل الثقة الذي ػلدد يف أغلب البحوث
 .1.96ادلقابلة تساوي 

 دلة التالية:ضلصل على ادلعا واالختزالوعند القيام بعملية توحيد ادلقام  
            

 وبتطبيق ادلعادلة صلد:

  
   

            
            

 

مفردات  اختياريف  "Stratified Random Simple"وقد مت إعتماد العينة العشوائية البسيطة الطبقية    
حسب تركيبة العمال لسنة يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة  العاملةومت توزيع اإلستبيان على اإلطارات  ،العينة

 87مفردة يف ادلنشأة ومت إستعادة     سب حجم العينة اليت مت ربديدىا باإلستبيان حب، وقد مت توزيع 2016
عملية عها، وبعد اانات مل يتم إسًتجبيإست 05من اإلستبيان ادلوزع دبا أن   %94.56إستبيان وىو ما يعادل 

لعدم إكتمال مجيع البيانات اخلاصة هبا بسبب عدم إجابة ادلبحوثُت على كافة  اتإستبيان04مت إستبعاد  الفرز

                                                           

 امعة،ج ، أطروحة دكتورا فلسفة يف احملاسبة"دور اجلهاز ادلركزي اليمٍت للرقابة واحملاسبة يف كشف الفساد ادلايل واإلداري، دراسة تطبيقية "حسُت يوسف القاضي، 1
.48،ص.2013 سوريا،، دمشق  
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من  %90.21من اإلستبيان ادلوزع خاضع للتحليل اإلحصائي وىو ما يشكل  83ادلطروحة، ما غلعل  .األسئلة
 ايل.إمجايل اإلستبيانات ادلوزعة، وقد مت توزيع حجم العينة توزيعا تناسبيا ونوضح ذلك يف اجلدول الت

 (: أعداد مفردات العينة في منشأة اإلسمنت عين توتة)باتنة(.65جدول رقم)
 عدد مفردات العينة تركيبة العمال البيان

 05 إطارات اإلدارة العليا
  

  

   
    

 90 إطارات اإلدارة الوسطى
  

  

    
    

 25 إطارات اإلدارة التشغيلية
  

  

   
    

 92 120 المجموع
 .2016إعداده باالعتماد على تركيبة العمال لسنة : مت المصدر

 120بعنوان أعداد مفردات العينة يف منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( والبالغ عددىم ( 65من اجلدول رقم)     
موزعة توزيعا تناسبيا حيث نالحظ  92توزيع  اإلستبيان حبسب حجم العينة اليت مت ربديدىا ب حيث مت مفردة، 

 19لتليها اإلطارات باإلدارة التشغيلية دبا عدده ، مفردة 69اإلطارات يف اإلدارة الوسطى دبا عدده  سبركز معظم
ىذه الًتكيبة تسهم يف تنوع ادلورد البشري بُت  وىو ما غلعلمفردات،  04مفردة، يف حُت سجلت اإلدارة العليا 

وىذا ما  ،مفردة فقط 83للتحليل اإلحصائي بلقادلؤىالت العلمية والعملية، إال أنو وبعد عملية فرز اإلستبيان 
 .أدناهنوضحو يف اجلدول 

 حسب النتائج المحصل عليها القابلة للتحليل اإلحصائي قوائم االستبيان تحديد(:66جدول رقم)
 

 البيان
 اإلجمالي

 %النسبة العدد
 اإلستمارات ادلوزعة

 اإلستمارات ادلسًتجعة
 اإلستمارات الغَت مسًتجعة

 اإلستمارات ادلستبعدة
 اإلستمارات القابلة للتحليل اإلحصائي.

92 
87 
05 
04 
83 

100 
94.56 
5.40 
4.34 
90.21 

 

( بعنوان ربديد قوائم اإلستبيان القابلة للتحليل اإلحصائي حسب النتائج احملصل عليها 66من اجلدول رقم)    
غلعلنا نعتمدىا يف دراسة ادلوضوع وتعميم النتائج عند رلال صلد أنو مت تقريبا إستعادة كل اإلستبيانات ادلوزعة ما 

 للمعاينة. %5وقبول خطأ معياري  %95الثقة 
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 أدوات جمع البيانات. المطلب الثاني: 

هبدف مجع ادلعلومات ادلتعلقة بدراسة واقع إدارة التغيَت وربديد مدى إسهام رلاالت التغيَت يف تطوير ادلنشأة     
ات اليت تكفل ربقيق اذلدف مت إتباع العديد من اإلجراء ،بإتباع تقنيات إدارة التغيَت ادلعتمدة على اإلقتصاد ادلعريف

األكادؽلية يف ادلصادر ادلستخدمة وادلتعارف عليها يف رلال البحوث من قبلنا، وقد سبثلت أىم األدوات ادلسطر 
على الدراسات السابقة  ة، وادلصادر الثانوية ادلعتمداألساسية اليت تصف وربلل ادلوضوعجلمع البيانات األولية 

 لتشكيل اإلطار النظري وفهم ادلصطلحات األساسية ادلستخدمة يف الدراسة.

 الثانوية والمصادر األولية لجمع البيانات. المصادر أوال:
سلتلف الكتب، ادللتقيات، ادلقاالت، األيام الدراسية والندوات باإلضافة إىل ادلواقع يف  ادلصادر الثانوية تتمثل     

وادلواقع اإللكًتونية الرمسية للدولة اجلزائرية فيما تعلق باإلحصائيات ادلقدمة يف الدراسة  للدراسات اإللكًتونية
وادلواقع اإللكًتونية الرمسية لقطاع صناعة اإلمسنت يف اجلزائر جبميع منشأتو، اجلرائد الرمسية الصادرة عن الدولة 

بادلراكز العربية نظمات عربية ودولية خاصة فيما تعلق ادلية الصادرة من ماجلزائرية، والتقارير العربية والتقارير الع
 والعادلية اليت ربتلها اجلزائر يف رلال صناعة اإلمسنت مقارنة بالدول العربية أو العادلية.

وذلك بعد تعذر احلصول على سلتلف التكاليف اليت تتكبدىا وإعتماده يف الدراسة  إعداد إستبيان  كما مت     
بذل العديد من بعد  ،وتكاليف البحث والتطوير من جهة أخرى جهةارة اجلودة والبيئة من ادلنشأة يف رلال إد

 ،مبٍت على التكاليف السابقة الذكر إلعداد ظلوذج إلدارة التغيَت يف ادلنشأة وفقا دلتطلبات إقتصاد ادلعرفة اجملهودات
يف زلاولة لإلدلام إىل اإلستبيان اللجوء  بعدفيما  ليتم بطريقة قياسية، فاق ادلستقبليةلتحديد الواقع احلايل واآل

تماشى وطبيعة ادلوضوع وفرضيات يتصميم وتطوير اإلستبيان حىت  الدراسة وذلذا الغرض متدبختلف جوانب 
إطارات ستجابة إمدى دلعرفة  ، الوسطى والتنفيذيةاإلدارة العليا إلطاراتأسئلة موجهة لحيث مت إعتماد  ،البحث
إلحداث التغَتات اإلغلابية واإلجراءات والسياسات اليت  تعتمدىاع ربديد الكفاءات اليت للتغَتات مادلنشأة 

متطلبات السلطة  ربديد ، ليتم بعدىاتطبقها لذلك لبناء أرضية إدارية مرنة إلحداث التغيَت وإدارتو بنجاح
لتحديد رلاالت التغيَت اليت من  ،نوعةادلهارات ادلتذات لبناء فرق التغيَت التغيَت و  لتحديد قائد والتفويضوادلسؤولية 

يف ربديد مدى فعالية الطرق ادلتبعة من مث و ، شأهنا مواكبة التغَتات احلاصلة لإلستفادة من الفرص وتقدًن األفضل
على رلموعة من احملكمُت ادلختصُت يف اجملال العلمي من أجل إبداء  اإلستبيانمت عرض وقد صلاح عملية التغيَت،

وتقدًن التصحيحات الواجب األخذ هبا خاصة فيما تعلق بدقة ووضوح وكفاية العبارات ومدى إرتباطها ، رأيهم
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، ليتم على ضوء دبا أهنا موجهة لإلطارات على إختالف مستوياهتم العلمية والعملية مع احملاور األساسية للدراسة
وإعتماد ت مع األستاذ ادلشرف ليتم ضبط سبوذلك بعد ادلناقشة اليت  توجيهاهتم القيام بالتعديالت ادلناسبة

 احملددة مسبقا. اإلستبيان يف صورتو النهائية، وتوزيعو على عينة الدراسة

تطور ادلنشأة وذبيب على مساعلة رلاالت التغيَت يف  إىل زلاور مرتبة تعكساإلستبيان قد مت تقسيم ول    
 :األسئلة

 تم رسم مسار اإلستعداد للتغيير؟كيف  -
 في تنفيذىا لمسار إدارة التغيير؟ وصلتإلى أين   -
 ؟وكيف يجب أن تكون -

 وذلك،*باإلعتماد على الدراسات ادلوضحة يف التهميش تقسيم اإلستبيان إىل جزأين ووفقا لألسئلة ادلطروحة مت
 :وفقا دلا يلي

يتضمن معلومات مرتبطة بتحديد خصائص العينة ادلدروسة من خالل مجع البيانات الشخصية   الجزء األول:  
 ، عدد الدورات التعليمية.الدورات التكوينيةعدد والوظيفية ادلتعلقة باجلنس، ادلؤىل العلمي، اخلربة، السن، 

تعكس أىم ادلتغَتات ادلتعلقة  األبعادمشل ثالث زلاور أساسية وتضمن كل زلور رلموعة من  الجزء الثاني:
، يف تطوير ادلنشأة اجلزائرية يف ظل بيئة األعمال األبعادمساعلة ىذه دبوضوع الدراسة واليت من شأهنا ربديد 

 وادلوضحة كما يلي:
يف ادلنشأة اجلزائرية  ادلسار بُت الواقع وادلخطط( ) ربديددارة التغيَت اإلستعداد إل : بعنوانالمحور األول  -

 :أساسية  أبعادثالثة قسم إىل لذي وا
 عبارة. 11يتكون من  ،تطور مفهوم إدارة التغيير األول: البعد 
 عبارات. 09يتكون من   ،:التغيير في اإلستراتجية في ظل اإلقتصاد المعرفيالثاني  البعد 
 يتكون : التغيير في الكفاءات البشرية وفقا للتوجو المبني على متطلبات إقتصاد المعرفة، الثالث البعد
 عبارة. 17من 

                                                           
اجلامعة  ،شهادة ادلاجستَت يف إدارة األعمال ،"وإدارة التغيَت لدى ادلؤسسات غَت احلكومية الفلسطينيةفعالية متطلبات التطوير التنظيمي "، إبتسام إبراىيم مرزوق  *

را يف اإلدارة ، شهادة دكتو "الًتبية والتعليم يف ضوء متطلبات إدارة التغيَت ريدلدي يةاألدوار القياد"، عبيد بن عبد اهلل بن حبتَت السبيعيو ، 2006اإلسالمية غزة، 
 (.م2014ه)1430-1429جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية، ،الًتبوية والتخطيط
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قسم تنفيذ إدارة التغيَت) اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل(يف ادلنشأة اجلزائرية والذي  : بعنوانالمحور الثاني -
 :أساسية أبعادثالثة إىل 
 07، يتكون من التغيير في الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيير في ظل اإلقتصاد المعرفي  :األول البعد 

 عبارات.
 عبارة. 12، يتكون من التغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال :الثاني البعد 
 عبارات. 06، يتكون من التغيير في طرق العمل :الثالث البعد 
الوصول إىل منشأة جزائرية سبتلك مزايا تنافسية مستدامة يف ظل اإلقتصاد ادلعريف، ويتكون : الثالث المحور -
 عبارة.  12من 

 (:تحديد المحاور األساسية للدراسة.67جدول رقم)
 أرقام العبارات عنوان المحور الرقم
 37-1 ادلنشأة اجلزائريةاإلستعداد إلدارة التغيَت) ربديد ادلسار بُت الواقع وادلخطط( يف  01
تنفيد إدارة التغيَت)اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل ادلعتمدة( يف ادلنشأة اجلزائرية يف ظل  02

 إقتصاد ادلعرفة
38-62 

 74-63 زائرية سبتلك مزايا تنافسية مستدامة يف ظل إقتصاد معريفجالوصول إىل منشأة  03
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 

 اإلحصائية المستخدمة. األدواتثانيا: 
يف ربليل البيانات   إستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةاإلعتماد على مت  إلسبام الدراسة        

 األدوات اإلحصائية، ومن بُت "SPSS :Statistical Pockage four the Social Sciences" اليت مجعت
 نذكر:ادلستخدمة 

 الذي يعكس إستقرار ادلقياس وعدم تناقضو مع نفسو بإستخدام طريقة ألفا كرونباخ معامل الثبات: -
"Cronbach’s Alpha Coefficient." 

معرفة نسبة إختيار كل بديل من بدائل أسئلة لوصف بيانات الدراسة و : النسب المئويةو  التكرارات -
 اإلستبيان.

 . يستخدم للحصول على متوسط إجابات أفراد العينة على أسئلة اإلستبيان: المتوسطات الحسابية -
 قيم عينة الدراسة عن وسطها احلسايب.تشتت  درجة: دلعرفة اإلنحراف المعياري -



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

صدق اإلتساق الداخلي وإثبات أن ادلقياس يقيس ما وضع لقياسو حيث مت لتأكيد  معامل اإلرتباط: -
 ."Pearson Correlation"إستخدام معامل بَتسون 

لتحديد مساعلة  كل متغَت مستقل يف ادلتغَت (: Simple Regressionتحليل اإلنحدار الخطي البسيط) -
 التابع.

وذلك لتحديد مساعلة كل ادلتغَتات ادلستقلة (:Multipe Regressionتحليل اإلنحدار الخطي المتعدد) -
 معا يف ادلتغَت التابع.

لتحديد داللة الفروق بُت إستجابات عينة الدراسة (:One –Way Anouva تحليل التباين األحادي) -
بإختالف متغَتات البيانات العامة) العمر، اخلربة، ادلؤىل العلمي، ادلوقع الوظيفي، الدورات التعليمية، الدورات 

ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف  يفحول واقع إدارة التغيَت  لدراسة إلتزامات إجابات أفراد عينة الدراسة ،التدريبية
 ظل إقتصاد ادلعرفة.

 لغرض ربديد مستويات درجة األعلية النسبية ادلعرب عنها يف زلاور االستبيان، :مقياس ليكارت الخماسي -
 واليت كانت وفقا للجدول التايل:

 .(درجة مقياس ليكارت68رقم) لجدو 
Likert Scale Description Interval 

 1.79-01 شدةبأوافق  ال  
 2.59-1.80 ال أوافق  
 3.39-2.60 زلايد  
 4.19-3.40 موافق  
 5.00-4.20 شدةبموافق   

، تاريخ اإلطالع www.youtyoub.com، نقال عن: 28/03/2018الصادر بتاريخ: مقياس ليكرت اخلماسي وربويلو لفًتات،، أمساء مرغيمي المصدر:
(07/07/2018.) 

 

 ثالثا: إختبار التوزيع الطبيعي. 
 one-sample kolmogorov-smirnov trst"إختبار استخدامإلختبار التوزيع الطبيعي على بيانات الدراسة مت  
 (sig>0.05ولتتبع البيانات التوزيع الطبيعي ال بد أن تكون مستوى ادلعنوية لكل زلاور الدراسة أكرب من)"
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 التوزيع الطبيعي(: إختبار 69جدول رقم)
عدد  عنوان المحور المحاور

 العبارات
(Z) مستوى المعنوية 

اإلستعداد إلدارة التغيَت) ربديد ادلسار بُت الواقع  األول
 وادلخطط( يف ادلنشأة اجلزائرية

37 0.899 0.394 

إدارة التغيَت)اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل  ذتنفي الثاني
 ادلعتمدة( يف ادلنشأة اجلزائرية يف ظل إقتصاد ادلعرفة

25 
 

0.883 0.417 

سية مستدامة فالوصول إىل منشأة اجلزائرية سبتلك مزايا تنا الثالث
 يف ظل إقتصاد معريف

12 
 

1.077 0.197 

 0.808 0.639 74 كل محاور اإلستبيان
 spss: سلرجات المصدر

عند مستوى ادلعنوية  (Z)( بعنوان إختبار التوزيع الطبيعي، صلد قيمة اإلختبار69من اجلدول رقم)     
(sig>0.05 حيث سجل احملور األول مستوى معنوية ،)يف 0.05وىي أكرب من مستوى معنوية  0.394 ،

، وعليو  0.05التوايل وىي أكرب من  على 0.197،و0.417حُت بلغت مستوى ادلعنوية للمحور الثاين والتايل 
 ادلعلمية. االختبارات باستخدامالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي وتسمح 

 .اناالستبيصدق وثبات  اختبار المطلب الثالث:

يتضمن ىذا ادلطلب ربديد صدق وثبات أداة الدراسة ادلستخدمة) اإلستبيان( بالوقوف على أراء عدد من    
يتم لاحملكمُت لفقرات اإلستبيان، وربديد اإلتساق الداخلي ذلذه الفقرات ومعامل ألفا كرونباخ للعينة ادلدروسة، 

 على ضوئها إعتماد البيانات وربليل النتائج وتعميمها.

 الصدق الظاىري. أوال:

مت عرضها على عدد من األساتذة ادلختصُت يف علم اإلدارة ومنامجنت  لالستبيانللتأكد من الصدق الظاىري 
ادلنظمات ألعضاء ىيئة التدريس لكل من جامعة عباس لغرور خنشلة وجامعة زلمد خيضر بسكرة، كما مت 

لفة دلنشآت عمومية غي رلال الصناعة الذين أبدو عرضها على عدد من ادلوظفُت العاملُت يف قطاعات إدارية سلت



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

فقرات اإلستبيان وزلاور الدراسة ادلقًتحة، ليتم أخذ مجيع ادلالحظات اليت زبدم موضوع الدراسة مالحظاهتم حول 
 *.بعُت اإلعتبار) تعديل، حذف وإضافة( لفقرات اإلستبيان

 صدق اإلتساق الداخلي لعبارات اإلستبيان. ثانيا:

وتفسر  عبارات ادلقاييس وربديد مدى إرتباطهاألفا كرونباخ لقياس الثبات بُت معامل يتم إستخدام     
فإنو يتسم بالثبات،   0.70معامالت ألفا كرنباخ حسب احملاضرات ادلنشورة ألمساء ادلرغيمي أنو كلما زاد عن 

من عبارات اإلستبيان مع زلاورىا ومع  لكل عبارة" Pearson Correlationوكذا مت إستخدام معامل اإلرتباط "
الدرجة الكلية  للمحور الذي تنتمي إليو للتحقق من صدق اإلتساق الداخلي لعبارات اإلستبيان، حيث ػلمل 

ولتكون العبارة دالة إحصائيا ال بد أن تكون مستوى ،  +≥R≥ -تنحصر يف اجملال  معامل اإلرتباط قيما
 .0.05ادلعنوية أقل من 

 (: نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد تطور مفهوم إدارة التغيير70جدول رقم)
رقم 
 العبارة

 
 العبارة

معامل ألفا  
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

إستفادت مؤسستكم  منذ تأسيسها من الدعم الالزم لضمان بقائها  1
 وإستمرارىا. 

.    .   ** 0.000 

تعتمد مؤسستكم على تنفيذ القرارات ادلرسلة ذلا من طرف ادلديرية  2
 اجلهوية منذ تأسيسها إىل اليوم.

.    .   ** 0.000 

تعتمد مؤسستكم على التطبيق الصارم للقانون يف القطاع الذي تنشط  3
 فيو  إلسبام ادلهام  ادلوكلة ذلا.

.    .   ** 0.000 

تعكس القرارات ادلتخذة من طرف  ادلديرية اجلهوية  التوجو  4
 البَتوقراطي. 

.    .   ** 0.002 

عايشت مؤسستكم مرحلة إنتقالية للوصول إىل تلبية متطلبات  5
 السوق.

.    .   ** 0.000 

 0.001 **   .    . أثر نقص العاملُت  على تطور مؤسستكم. 6
 0.002 **   .    . توفر ادلوارد ادلالية الالزمة على توقف نشاط مؤسستكم. أثر عدم 7
 0.001 **   .    . إستطاعت ادلؤسسة التكيف مع ادلتغَتات احلاصلة يف احمليط العادلي. 8
 0.000 **   .    .إستطاعت مؤسستكم الوصول إىل ربقيق التوافق بُت إمكانيات  9

                                                           
 قائمة المحكمين 02ملحق رقم  *



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 العاملُت والتكنولوجيا
ربرص مؤسستكم عند إستخدام آالت تكنولوجية حديثة حق  10

 األجيال القادمة.
.    .   ** 0.000 

تتوقف عملية التغيَت يف مؤسستكم على مساعلتها يف تلبية إحتياجات  11
 السوق الوطنية.

.    .   ** 0.000 

 0.798 تطور  مفهوم إدارة التغيير
  0.01عند مستوى داللة  spss                                     .                         Rسلرجاتباإلعتماد على  ه إعداد متالمصدر: 

د أن قيم صل( بعنوان نتائج إختبار الثبات واإلتساق لبعد تطور مفهوم إدارة التغيَت، 70)من اجلدول رقم   
كحد أدىن     0.740كحد أقصى و   0.819صلده ينحصر ما بُت  اوربديد 0.7أكرب من معامالت ألفا كرونباخ 

األول لتطور مفهوم إدارة التغيَت، أما إذا قمنا بإستبعاد  البعدوىي قيمة جيدة تدل على ثبات وإستقرار نتائج 
، يف حُت إذا قمنا بإستبعاد 0.803فإن معامل ألفا كرونباخ سَتتفع ليصل قيمة  04العبارات اليت ربمل الرقم 
على التوايل فإن معامل ألفا كرونباخ سيأخذ القيم  08،07،06لرقم العبارات اليت ربمل ا

ويعتد بو يف الدراسات والبحوث  0.8يقًتب من   0.798، ولكن  على إعتبار 0.811،0.807،0.819
ؽلكن القول أن مجيع فقرات العبارات مقبولة  البعدوألن العبارات تشكل جزءا أساسيا لدراسة ىذا  ،العلمية

ا، يف حُت شكلت معامالت اإلرتباط بإستخدام إختبار بَتسون  بُت عبارات البعد األول  ومع ومتسقة داخلي
ألدىن دلعامالت حيث كان احلد ايف حُت ، 0.01عند مستوى معنوية  ةالدرجة الكلية للمحور ذلا دالة إحصائي

قول أنو توجد عالقة فيما فإنو ؽلكن ال 0.05وىي أقل من  0.002ودبا أن مستوى ادلعنوية ذلا  0.331اإلرتباط
لنجد أن مجيع عبارات ىذا البعد منسقة داخليا مع احملور الذي تنتمي إليو، وىو ما  0.873بلغ احلد األعلى 

 يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات البعد األول.  

 .اإلقتصاد المعرفي(: نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيير في اإلستراتجية في ظل 71جدول رقم)
رقم 
 العبارة

معامل ألفا   العبارة
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

تعمل مؤسستكم على ادلشاركة يف وضع الرؤية ادلستقبلية على  12
 مستوى ادلديرية اجلهوية بقسنطينة

889.  .   ** 0.000 

ادلسطرة بالتخطيط ذلا على تستند مؤسستكم لتحقيق األىداف  13
 مراحل زمنية.

897.  .   ** 0.000 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

14 
 

تراعي مؤسستكم وضع نظام لتحفيز العاملُت ادلؤىلُت أكادؽليا 
 وعمليا لتحقيق األىداف.

899.  .   ** 
 

0.000 

تعمل مؤسستكم على إقامة العالقات التعاونية بُت سلابرىا وسلابر  15
 الناشطة يف نفس القطاع.البحث والتطوير يف ادلنشآت 

890.  .   ** 0.000 

.873 تعتمد مؤسستكم على أسلوب الضغط إلحداث التغيَت ادلرغوب. 16  .   ** 0.000 
تقاوم التغيَت خوفا من فقدان منصبك بسبب ترقية الكفاءات على    17

 حساب اخلربة.
874.  .   ** 0.000 

كثرة االخطاء و عدم الرغبة يف أداء ادلهام ادلوكلة سببها عملية  18
 التغيَت.              

862.  .   ** 0.000 

تشارك يف  حركات إحتجاجية ا من أجل رفض عمليات التغيَت  19
 احلاصلة.

885.  .   ** 0.000 

.882 فشل عملية التغيَت يف مؤسستكم بسبب كثرة ادلشاكل اإلجتماعية. 20  .   ** 0.000 

 0.896 في ظل اإلقتصاد المعرفي التغيير في اإلستراتجية
  0.01عند مستوى داللة  spss                              .                     Rباإلعتماد على سلرجات  إعداده متالمصدر:          

واإلتساق الداخلي لبعد التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل نتائج إختبار الثبات ( بعنوان 71)من اجلدول رقم       
كحد    0.899صلده ينحصر ما بُت  اوربديد 0.8صلد أن قيم معامالت ألفا كرونباخ  أكرب من  ،اإلقتصاد ادلعريف

الثاين وادلتعلق بالتغيَت يف  البعدوىي قيمة جيدة تدل على ثبات وإستقرار نتائج  ،كحد أدىن   0.862أقصى و
 0.896فإن معامل ألفا كرونباخ سيبقى يساوي  ،اذبية، أما إذا قمنا بإستبعاد العبارات واحدة تلو واألخرىاإلسًت 

لذا ؽلكن القول أن مجيع العبارات جيدة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت معامالت اإلرتباط بإستخدام إختبار 
 0.01عند مستوى معنوية  ةذلا دالة إحصائي ومع الدرجة الكلية للمحور األولبُت عبارات البعد الثاين  بَتسون
 0.05وىي أقل من  0.000ودبا أن مستوى ادلعنوية ذلا  0.542أن احلد األدىن دلعامالت اإلرتباط صلد  حيث 

لنجد أن مجيع عبارات ىذا البعد  0.930بلغ احلد األعلى بينها، يف حُت  فإنو ؽلكن القول أنو توجد عالقة فيما
 حملور الذي تنتمي إليو، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات البعد الثاين.  منسقة داخليا مع ا

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

البشرية وفقا للتوجو المبني على  التغيير في الكفاءات لبعد(:نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي 72جدول رقم)
 متطلبات إقتصاد المعرفة.

رقم 
 العبارة

معامل ألفا   العبارة
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

 0.000 **   .    . تعتمد ادلؤسسة على رفع مؤىالتكم من خالل الربامج التعليمية. 21
 0.000 **   .    . تعمد مؤسستكم على إدراج دورات تدريبية يف ادلستويات التشغيلية. 22
 0.000 **   .    . الدورات التعليمية.سبنح مؤسستكم نفس الفرص لإلستفادة من  23
 0.000 **   .    . تعمل مؤسستكم على وضع برامج تعليمة خاصة بإدارة عملية التغيَت.   24
 0.000 **   .    . تساعد الربامج التعليمية يف مؤسستكم على تطوير مهارات العمل الفردية. 25
العاملُت بعد إنتهاء تعتمد مؤسستكم على وضع معايَت لتقييم أداء  27

 الدورات التعليمية
.    .   ** 0.000 

ادلعارف الناذبة عن التعلم واخلربة يف مؤسستكم تسمح بالوصول إىل أفكار  28
 إبداعية

.    .   * 0.011 

 0.000 **   .    . ربرص مؤسستكم على تطوير الكفاءات القادرة على إنتاج أفكار إبداعية 29
ادلبادرات اإلبتكارية  اليت تسهم يف إدارة عملية التغيَت تشجع مؤسستكم  30

 دبرونة
.    .   ** 0.000 

تعمل مؤسستكم على تشكيل وحدات متخصصة يف رلال البحث  31
 والتطوير

.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . تعتمد مؤسستكم على نتائج البحث والتطوير لتقدًن منتج جديد  32
إىل تفعيل القنوات الغَت رمسية لإلتصال) الشائعات(  مؤسستكم تلجأ 33

 لتوضيح فوائد عملية التغيَت.
.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . تدعم اإلدارة العليا  وجود قائد لضمان فعالية عملية التغيَت. 34
تعتمد مؤسستكم على قائد ؽللك مؤىالت متميزة تؤثر يف سلوك العاملُت  35

 إغلايب لعملية التغيَت.بإذباه 
.    .   * 0.030 

ربفز مؤسستكم على بناء عالقات تعاونية للعمل بروح الفريق والتعاون  35
 اجلماعي.

.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . يعتمد مؤسستكم على تشكيل فرق العمل كأسلوب إلصلاح عملية التغيَت  36
فرق العمل على متابعة مستجدات التعليمات فيما تعلق بعملية  تعمل 37

 التغيَت
.    .   ** 0.000 

 0.879 بناء الكفاءات البشرية
 0.01عند مستوى داللة  spss   .                                                                   Rباإلعتماد على سلرجات عداده ا متالمصدر: 
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نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيَت يف الكفاءات البشرية  ( بعنوان72من اجلدول رقم )       
وربديدا صلده  0.8وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد ادلعرفة، صلد أن قيم معامالت ألفا كرونباخ  أكرب من 

كحد أدىن  وىي قيمة جيدة تدل على ثبات وإستقرار نتائج    0.866كحد أقصى و   0.884 ينحصر ما بُت
البعد الثالث وادلتعلق بالتوجو ضلو بناء الكفاءات البشرية، أما إذا قمنا بإستبعاد العبارات واحدة تلو واألخرى فإن 

بارات جيدة ومتسقة داخليا، يف لذا ؽلكن القول أن مجيع فقرات الع 0.879معامل ألفا كرونباخ سيبقى يساوي 
حُت شكلت معامالت اإلرتباط بإستخدام إختبار بَتسون بُت عبارات البعد الثالث ومع الدرجة الكلية للمحور 

ودبا أن  0.458، حيث كان احلد األدىن دلعامالت اإلرتباط 0.01األول ذلا دالة إحصائية عند مستوى معنوية 
فإنو ؽلكن القول أنو توجد عالقة فيما بلغ احلد األعلى  0.05ل من وىي أق 0.000مستوى ادلعنوية ذلا 

عبارات اجملال منسقة داخليا مع احملور الذي تنتمي إليو، وذلك دون إستثناء العبارات اليت  لنجد أن مجيع 0.777
نوية عند مستوى  مع 0.276على التوايل حيث حدد معامل االرتباط  فيها بقيمة  37والرقم  30ربمل الرقم 

على التوايل وىي ذات داللة إحصائية ضعيفة لكن  وجب  0.030عند مستوى معنوية  0.238، و0.011
إعتمادىا ألعلية العبارات اليت ربويها لقياس ىذا البعد، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات البعد 

 الثالث.
التغيير في الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيير في ظل (:نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد 73جدول رقم)

 إقتصاد معرفي.
رقم 
 العبارة

معامل ألفا   العبارة
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

 0.000 **   .    . تتوافق ثقافة مؤسستكم مع ثقافة اجملتمع احمللي 39
 0.000 **   .    . تؤثر اللوائح والتنظيمات القانونية على سَت العمل يف مؤسستكم  40
 0.000 **   .    . تركز مؤسستكم على القيم الداعمة لتغيَت الثقافة السائدة  41
يعزز  إستخدام الشعارات يف مجيع الفعاليات اليت تقوم هبا مؤسستكم  من  42

 تغيَت الثقافة السائدة
.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . تركز مؤسستكم على نشر مفاىيم اجلودة كجزء أساسي من الثقافة السائدة 43
 0.000 **   .    . اإلعتماد على الربامج التعليمية يساىم يف ترسيخ ثقافة جديدة 44
يساىم يف تغيَت القيم والسلوكيات الداعمة لزرع اإلعتماد على فرق العمل  45

 جديدة ثقافة
.    .   ** 0.000 

 0.725 التغيير في الثقافة التنظيمية
  0.01عند مستوى داللة  spss                                .                         Rباإلعتماد على سلرجات  اعدادهمتالمصدر:    



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

الداخلي لبعد التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء نتائج إختبار الثبات واإلتساق  ( بعنوان73)من اجلدول رقم  
صلده ينحصر ما بُت  اوربديد 0.7أكرب من د أن قيم معامالت ألفا كرونباخ صل ،ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريف

وىي قيمة جيدة تدل على ثبات وإستقرار نتائج البعد الرابع  كحد أدىن،   0.627كحد أقصى و   0.765
وادلتعلق بالتغيَت يف الثقافة التنظيمية، أما إذا قمنا بإستبعاد العبارات واحدة تلو واألخرى فإن معامل ألفا كرونباخ 

الت لذا ؽلكن القول أن مجيع العبارات مقبولة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت معام 0.870سيبقى يساوي 
ة ومع الدرجة الكلية للمحور األول ذلا دالة إحصائيالبعد الثاين بُت عبارات إلرتباط بإستخدام إختبار بَتسون ا

، ودبا أن مستوى ادلعنوية ذلا 0.392حيث كان احلد األدىن دلعامالت اإلرتباط  0.01عند مستوى معنوية 
لنجد أن مجيع  0.803فيما بلغ احلد األعلى  ،فإنو ؽلكن القول أنو توجد عالقة 0.05وىي أقل من  0.000

عبارات اجملال منسقة داخليا مع احملور الذي تنتمي إليو، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات البعد 
 الرابع.  

بيئة (:نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في 74جدول رقم)
 األعمال

رقم 
 العبارة

معامل ألفا  العبارة
كرونباخ بعد 

إستبعاد 
 العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

أنظمة ادلعلومات اإلدارية  ادلستخدمة تراعي التطورات احلاصلة يف اجملال  45
 التكنولوجي

.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . إزباذ القرارات بسرعةتساعد أنظمة ادلعلومات يف مؤسستكم على  46
تعمل مؤسستكم يف بيئة عمل تكنولوجي سبس مجيع وظائف اذليكل  47

 التنظيمي
.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . يتم إصلاز األعمال بإستخدام شبكة األنًتنت يف ادلعامالت الداخلية 48
رية يللمعلومات بينها وادلدتركز مؤسستكم على النقل السريع وادلنتظم  49

 اجلهوية بقسنطينة
.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . تساىم تكنولوجيا ادلعلومات من تقليل اإلجراءات البَتوقراطية 50
يساىم تغيَت اآلالت وفقا للتكنولوجيا اجلديدة على إحداث التعديالت  51

 الضرورية حلل مشاكل اإلنتاج
.    .   ** 0.000 

 تعتمد مؤسستكم على إتباع أسلوب تقدًن اخلدمات اإللكًتونية   52
 لتحقيق رضا عمالئها.

.    .   ** 0.000 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 0.000 **   .    . يساىم إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من زبفيض تكاليف اإلنتاج 53
 0.000 **   .    . يسمح إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من الدخول إىل أسواق جديدة 54
 0.000 **   .    . يساىم إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من ربديد ومعاجلة ادلشاكل اإلدارية 55
يساىم نقل وتبادل ادلعلومات بُت ادلوظفُت من الوصول إىل ربقيق  56

 األىداف ادلسطرة
.    .   ** 0.000 

 0.870 األعمالالتغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في بيئة 
  0.01عند مستوى داللة  spss                             .                          Rباإلعتماد على سلرجات  اعداده متالمصدر:        

احلاصلة يف بيئة نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات ( 74)من اجلدول رقم   

كحد أقصى    0.877صلده ينحصر ما بُت  اوربديد 0.8أكرب من  صلد أن قيم معامالت ألفا كرونباخ،األعمال
وىي قيمة جيدة تدل على ثبات وإستقرار نتائج البعد اخلامس وادلتعلق بالتغيَت يف ، كحد أدىن   0.847و

 0.822تلو واألخرى فإن معامل ألفا كرونباخ سيبقى يساوي التكنولوجيا، أما إذا قمنا بإستبعاد العبارات واحدة 
 باستخدامإلرتباط لذا ؽلكن القول أن مجيع فقرات العبارات مقبولة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت معامالت ا 

عند مستوى معنوية  ةومع الدرجة الكلية للمحور األول ذلا دالة إحصائيإختبار بَتسون بُت عبارات البعد اخلامس 
وىي أقل من  0.000ودبا أن مستوى ادلعنوية ذلا  0.375حيث كان احلد األدىن دلعامالت اإلرتباط  0.01
لنجد أن مجيع عبارات اجملال منسقة  0.844فيما بلغ احلد األعلى  ،فإنو ؽلكن القول أنو توجد عالقة 0.05

 عبارات البعد اخلامس. داخليا مع احملور الذي تنتمي إليو، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي ل
 (:نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيير في طرق العمل75جدول رقم)

رقم 
 العبارة

معامل ألفا   العبارة
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
 االرتباط
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

تداول ادلناصب اإلدارية يف سلتلف  تقتضي شروط العمل يف مؤسستكم على 57
 ادلستويات التنظيمية.

.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . تستند مؤسستكم على التعيُت وفقا للمؤىالت اليت تتطلبها شغل الوظيفة  58
 0.000 **   .    . تستند مؤسستكم على احًتام مواقيت العمل بدقة 59
 0.000 **   .    . لتشجيع أداء ادلهام بنجاح سبنح مؤسستكم حوافز مادية 60
 0.000 **   .    . يسمح ادلرونة يف أداء ادلهام من تقليل الزمن ادلخصص ذلا 61
 0.000 **   .    . تسمح مؤسستكم للموظفُت اجلدد دبؤىالت جامعية من طرح أفكار للعمل  62

 0.822 التغيير في طرق العمل
 0.01عند مستوى داللة  spss         .                                                Rباإلعتماد على سلرجات  اعدادهمتالمصدر: 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

د أن قيم صل ،نتائج إختبار الثبات واإلتساق الداخلي لبعد التغيَت يف طرق العمل( بعنوان 75)من اجلدول رقم  
كحد أدىن،     0.763كحد أقصى و  0.823صلده ينحصر ما بُت  اوربديد 0.8أكرب من معامالت ألفا كرونباخ 

تدل على ثبات وإستقرار نتائج البعد السادس وادلتعلق بالتغيَت يف طرق العمل، أما إذا قمنا وىي قيمة جيدة 
لذا ؽلكن القول أن  ،0.822بإستبعاد العبارات واحدة تلو واألخرى فإن معامل ألفا كرونباخ سيبقى يساوي 

بُت عبارات إلرتباط بإستخدام إختبار بَتسون عبارات مقبولة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت معامالت امجيع ال
حيث كان احلد  0.01عند مستوى معنوية  ةالبعد السادس ومع الدرجة الكلية للمحور األول ذلا دالة إحصائي

فإنو ؽلكن القول أنو  0.05أقل من وىي  0.000ودبا أن مستوى ادلعنوية ذلا  0.609األدىن دلعامالت اإلرتباط 
لنجد أن مجيع عبارات احملور منسقة داخليا مع احملور الذي تنتمي  0.826فيما بلغ احلد األعلى  ،توجد عالقة

 إليو، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات البعد السادس.

سية مستدامة في فجزائرية تمتلك مزايا تنا (:نتائج إختبار الثبات واإلتساق لمحور الوصول إلى منشأة76جدول رقم)
 ظل إقتصاد معرفي

رقم 
 العبارة

معامل ألفا   العبارة
كرونباخ بعد 
 إستبعاد العبارة

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 المعنوية

تسهم  دراسة ضغوطات بيئة األعمال اخلارجية التقليل من العراقيل اليت  63
 ربول دون تطورىا

.    .   ** 0.000 

 0.003 **   .    . يسهم خلق جو عمل ؽلتاز بالرضا الوظيفي بدعم إستدامة التغيَت الفعال 64
 0.000 **   .    . يساعد دراسة اإلمكانيات ادلادية دلؤسستكم يف ربديد توجهاهتا ادلستقبلية 65
مؤسستكم إلتباع سياسات سبكنها من ادلفاضلة بُت البدائل فيما  تسعى 66

 تعلق دبواردىا ادلالية
.    .   ** 0.003 

 0.000 **   .    . يساعد تطبيق متطلبات اجلودة بتقدًن منتج دبواصفات عادلية 67
يساعد وضع برامج تعليمية تراعي تعليم تطبيق العاملُت دلؤىالهتم يف تطور  68

 اإلبداع
.    .   ** 0.000 

69 
 

تسهم وضع برامج تدريبية دورية يف احملافظة على اآلالت التكنولوجية العالية 
 التكلفة

.    .   ** 0.000 

تسهم  العمل التعاوين خبربات متنوعة يف تعزيز مؤسستكم إلمتالك مزايا  70
 تنافسية

.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    . الذاتية من إستدامة صلاح التغيَتيساعد إعتماد مؤسستكم على الرقابة  71
يساىم تشارك ادلعارف بُت ادلوظفُت يف حلقات مناقشة من إنتاج أفكار  72

 مبدعة 
.    .   ** 0.000 

 0.000 **   .    .يساىم التعلم اجلماعي لقطاع شركات إمسنت الشرق من توحيد اجلهود  73



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 للوصول إىل مزايا تنافسية مستدامة
 0.000 **   .    . يساىم القطاع الذي تنشط فيو مؤسستكم يف تنامي تنافسية الدولة 74

 0.742 الوصول إلى منشأة جزائرية تمتلك مزايا تنافسية مستدامة في ظل إقتصاد معرفي

 0.01عند مستوى داللة  spss                                                                . Rباإلعتماد على سلرجات  اعدادهمتالمصدر: 

نتائج إختبار الثبات واإلتساق حملور الوصول إىل منشأة جزائرية سبتلك مزايا  ( بعنوان76)من اجلدول رقم      
صلده ينحصر  اوربديد 0.7أكرب من د أن قيم معامالت ألفا كرونباخ صل ،تنافسية مستدامة يف ظل إقتصاد معريف

وىي قيمة مقبولة  تدل على ثبات وإستقرار نتائج احملور  ،كحد أدىن   0.712كحد أقصى و  0.756ما بُت 
فإن معامل ألفا   الثالث وادلتعلق بتطوير ادلنشأة اجلزائرية، أما إذا قمنا بإستبعاد العبارات واحدة تلو واألخرى

يع العبارات مقبولة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت لذا ؽلكن القول أن مج 0.742كرونباخ سيبقى يساوي 
بُت عبارات احملور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور األول ذلا دالة ط بإستخدام إختبار بَتسون معامالت اإلرتبا

ودبا أن مستوى ادلعنوية  0.318حيث كان احلد األدىن دلعامالت اإلرتباط  0.01عند مستوى معنوية  ةإحصائي
لنجد أن  ،0.599فإنو ؽلكن القول أنو توجد عالقة فيما بلغ احلد األعلى  0.05وىي أقل من  0.000ذلا 

مجيع عبارات احملور منسقة داخليا مع احملور الذي تنتمي إليو، وىو ما يثبت صدق اإلتساق الداخلي لعبارات 
 احملور الثالث.  

 اإلستبيان مع الدرجة الكلية لإلستبيان.(:نتائج إختبار الثبات واإلتساق لمحاور 77جدول رقم)
معامل اإلرتباط  قيمة ألفا كرونباخ األبعاد

 بيرسون
مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.529 0.798 تطور مفهوم إدارة التغيَت 
 0.000 0.714 0.896 التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف
ادلبٍت على متطلبات التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو 

 إقتصاد ادلعرفة
0.879 0.688 0.000 

 0.000 **0.822 0.859 المحور األول:اإلستعداد إلدارة التغيير

 0.000 0764 0.725 التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريف
 0.000 0.943 0.870 األعمالالتغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة 

 0.000 0.858 0.822 التغيَت يف طرف العمل 
 0.000 **0.853 0.913 المحور الثاني: تنفيذ إدارة التغيير

المحور 
 الثالث

الوصول إلى منشأة جزائرية تمتلك مزايا تنافسية 
 مستدامة في ظل إقتصاد معرفي

0.742 0.823** 0.000 

 0.932 كل المحاور
 0.01عند مستوى داللة  spss                                      . Rباإلعتماد على سلرجات  اعداده متالمصدر:      



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

، ( بعنوان نتائج إختبار الثبات واإلتساق حملاور اإلستبيان مع الدرجة الكلية لإلستبيان77من اجلدول رقم)
 وىي قيمة شلتازة تدل على ثبات وإستقرار نتائج كل زلاور 0.9أكرب من د أن قيم معامالت ألفا كرونباخ صل

لذا ؽلكن القول أن مجيع عبارات اإلستبيان دبختلف أبعاده مقبولة ومتسقة داخليا، يف حُت شكلت اإلستبيان، 
ان  مع الدرجة الكلية لإلستبيت احملور األول والثاين والثالث بُت عباراون إختبار بَتس باستخداممعامالت اإلرتباط 

، وىي 0.823، 0.822،0.853،حيث أخذت القيم التالية  0.00ذلا دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 
وىو ما  0.01 إلستبيان دالة إحصائيا عند مستوىوعليو ؽلكن القول أن مجيع عبارات امعامالت إرتباط قوية، 

 من اإلتساق.أن اإلستبيان يتمتع بدرجة عالية يثبت 

 اإلستبيان.ثبات  ثالثا:

يد قيمة الثبات لكل زلور على لقياس وربديد ثبات اإلستبيان مت اإلعتماد على معامل ألفا كرونباخ لتحد    
 .لكل رلال من رلاالت احملاور ادلعتمدة ليليها قياس الثبات لكل زلاور اإلستبيانحدى مث 

 طريقة ألفا كرونباخ - أ

 كل محور من محاور اإلستبيان.(:قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ ل78جدول رقم)
 معامل الثبات عدد العبارات عنوان المحور رقم المحور
اإلستعداد إلدارة التغيَت) ربديد ادلسار بُت الواقع وادلخطط( يف  المحور األول

 ادلنشأة اجلزائرية 
37 0.859 

إدارة التغيَت)اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل ادلعتمدة(  ذتنفي المحور الثاني
 يف ادلنشأة اجلزائرية يف ظل إقتصاد ادلعرفة

25 
 

0.913 

المحور 
 الثالث

سية مستدامة يف ظل فالوصول إىل منشأة جزائرية سبتلك مزايا تنا
 إقتصاد معريف 

12 
 

0.742 

 0.932 74 كل المحاور
 spssسلرجات  المصدر:   

والذي يأخذ  ،لكل زلور من زلاور اإلستبيان ( بعنوان قيم معامل الثبات ألف كرونباخ 78اجلدول رقم)من 
مرتفع إلمجايل عبارات  قيما تنحصر ما بُت الصفر والواحد الصحيح صلد أن معامل الثبات للعينة ادلدروسة

 رتفعادلمعامل الثبات ه يؤكد( وىو ما 0.913-0.742يًتاوح ما بُت ) عبارة 74اإلستبيان والبالغ عددىا 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

درجة عالية من بوىو ما يؤكد أن االستبيان يتمتع  0.932يف حُت بلغ معدل الثبات اإلمجايل  للمحاور الثالثة
 .الثبات

 اإلستبيان أبعادمن  بعد(:قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل 79جدول رقم)
 معامل الثبات عدد العبارات البعدعنوان 

 0.798 11 تطور مفهوم إدارة التغيَت يف ظل تعاقب األنظمة اإلقتصادية المحور األول
 0.896 09 التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات 
 إقتصاد ادلعرفة

17 
 

0.879 
 

 0.725 07 لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريفالتغيَت يف الثقافة التنظيمية  المحور الثاني
 0.870 12 التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

 0.822 06 التغيَت يف طرف العمل 
سية مستدامة يف ظل فزائرية سبتلك مزايا تناجالوصول إىل منشأة  المحور الثالث

 إقتصاد معريف
12 
 

0.742 

 0.932 74 محاور اإلستبيانكل 
 spssسلرجات  المصدر:    

اإلستبيان، حيث ػلوي كل من أبعاد من  بعد ( بعنوان قيم الثبات ألفا كرونباخ لكل79من اجلدول رقم)    
كحد   0.725سجل فيها معامل الثبات قيم مرتفعة تراوحت مابُت حملور الثاين على أبعاد رئيسية احملور األول وا

 األبعاد، وىو ما يدل على ثبات كبعد مكمل لألبعاد السابقةكحد أقصى ليدخل احملور الثالث    0.896أدىن و
 يف اإلستبيان.ادلعتمدة 

 طريقة التجزئة النصفية.-ب

تعتمد ىده الطريقة على ذبزئة اإلستبيان إىل نصفُت مث حساب معامل اإلرتباط بُت النصفُت بإستخدام      
معامل بَتسون، ليتم فيما بعد تصحيح معامل اإلرتباط بواسطة معامل اإلرتباط سبَتمان بروان أو بواسطة معامل 

 1لية:واليت تعتمد على ادلعادالت التا ،تبات جثمان للتجزئة النصفية
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 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

                           
   

 
  

 

 (: التجزئة النصفية لإلستبيان وألبعاده الكلية.80جدول رقم)
عدد 

 العبارات
وأبعاده اإلستبيان 

 الكلية
قيمة  البيان

 اإلختبار
التجزئة النصفية  التباين

        للثبات 
37 

 كل
 

 اإلستبيان

  295.014 0.859 اجلزء األول
 

0.759 
 413.174 0.920 اجلزء الثاين 37

اجلزء األول واجلزء الثاين)معامل  74
 بَتسون(

0.621 1141.174 

 - 0.766 معامل سبَتمان 

 - 0.759 معامل جيثمان

 0.707 مفهوم إدارة التغيَت تطور  البعد األول 11

 0.880 التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف البعد الثاني 09

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد  البعد الثالث 17
 ادلعرفة

0.757 

 0.749 التغيَت يف ظل إقتصاد معريفالتغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة  البعد الرابع 07

 0.781 التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة األعمال البعد الخامس 12

 0.775 التغيَت يف طرف العمل  البعد السادس 06

زائرية سبتلك مزايا تناقسية مستدامة يف ظل إقتصاد الوصول إىل منشأة ج البعد السابع 12
 معريف

0.814 

 .spssسلرجات المصدر:

( بعنوان التجزئة النصفية لإلستبيان وألبعاده الكلية، صلد أن معامل بَتسون للنصفُت بلغ 80من اجلدول رقم)   
رات اإلستبيان بطريقة فقلثبات  0.759، ليتم تطبيق وإعتماد معامل الثبات جيثمان والذي بلغ قيمة 0.621

عدم تساوي كل من  قيم التباين  وقيم ألفا كرونباخ للنصف األول والنصف التجزئة النصفية وذلك عائد إىل 
الثاين من اإلستبيان، ليتم وبإتباع نفس الطريقة إختبار كل بعد من أبعاد اإلستبيان حيث سجلت قيم الثبات 

كحد أقصى، ما غلعل اإلستبان بكل أبعاده يتمتع بدرجة عالية من   0.880كحد أدىن و  0.707جليثمان 
 لثبات.ا

ات ما بويتضح من خالل اإلختبارات اإلحصائية اليت مت إستخدامها أن اإلستبيانة تتمتع بدرجة عالية من الث  
 .غلعل النتائج احملصل عليها مقبولة للتحليل وإختبار الفرضيات وتعميم النتائج



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 نتائج التحليل اإلحصائي لمحاور اإلستبيان. :الثالثالمبحث 
نتائج ادلتعلقة جبمع البيانات ألداة الدراسة ادلستخدمة بإستخدام برنامج احلزم النتناول يف ىذا ادلبحث      

باإلعتماد على رلموعة من اإلختبارات اإلحصائية يف زلاولة لتحليل موضوع  ،اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
اإلمسنت العمومية لصناعة  أة اإلقتصادية الدراسة والوقوف على أىم مساعلات رلاالت التغيَت على تطور ادلنش

 )باتنة(.عُت توتة

 وصف البيانات العامة لعينة الدراسة.المطلب األول: 
ادلتمثلة يف اجلنس، الدؽلوغرافية من اخلصائص  عينة الدراسة للبيانات العامة ليتضمن ىذا ادلطلب وصفا       

باإلعتماد على التكرارات والنسب وادلوقع الوظيفي،  العلمي،اخلربةالعمر، واخلصائص الوظيفية ادلرتبطة بادلؤىل 
 ادلئوية يف التعبَت عنها. 

 (:الخصائص العامة لعينة الدراسة.81جدول رقم)
 (%)النسبة التكرارات الفئات المتغير

         ذكر الجنس
         أنثى

 100.0    المجـــــــموع
 

 العمر
 19.3 16 سنة30أقل من  

 47.0 39 سنة 40إىل  31من
 16.9 14 سنة 50إىل  41من 
 16.9 14 سنة فأكثر 51

 100.0 83 المجـــــــموع
 

 المؤىل العلمي
 14.5 12 ثانوي 
 54.2 45 جامعي

 7.2    دراسات عليا
 24.1 20 مؤىل أخر

 100.0 83 المجـــــــموع
 الخبرة

 
 

 51.8 43 سنوات 10إىل  5من 
 28.9 24 سنة 18إىل  11من

 19.3 16 سنة 19أكثر من 
 100.0 83 المجموع

 2.4 02 اإلدارة العليا 
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 الموقع الوظيفي
 
 

 74.7 62 اإلدارة الوسطى
 22.9 19 اإلدارة التشغيلية

 100.0 83 المجـــــــموع
 41.2 35 ال توجد عدد الدورات التدريبية

 31.3 26 دورتان-دورة واحدة
 12.0 10 أربع دورات.-دورات ثالث
 14.5 12 دورات فأكثر مخسة

     83 المجموع
 15.7 13 ال توجد عدد الدورات التعليمية

 37.3 31 دورتان-دورة واحدة
 22.9 19 أربع دورات.-ثالث دورات

 24.1 20 دورات فأكثر مخسة
 100 83 لمجموعا

 spssسلرجات المصدر: 

 العينة حسب متغير الجنس. تحليل خصائص أفراد أوال:
نالحظ أن نسبة الذكور  ،بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب متغَت اجلنس( 81)من اجلدول رقم   

من رلتمع الدراسة وىي النسبة الغالبة مقارنة مع نسبة اإلناث والبالغ %72.3أي ما نسبتو  60والبالغ عددىم 
 ،وىو صناعة اإلمسنت النشاطا عائد بالدرجة األوىل إىل طبيعة ، وىذ%27.7أنثى أي ما نسبتو  23عددىم 

مسنت ونقلها ػلتاج إىل حيث صلد أن العمل بادلصنع خاصة فيما تعلق بإستخراج ادلادة األولية وتعبئة أكياس اإل
 رلهود عضلي كبَت  وىو ما غلعل نسبة الذكور أكرب من اإلناث.

متغير الجنسخصائص أفراد العينة حسب (:60شكل رقم)

 
 

 ذكر
 أنثى



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 ثانيا: تحليل خصائص العينة حسب  متغير الفئة العمرية.
أن غالبية  ، نالحظ( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب متغَت الفئة العمرية81من اجلدول رقم )    

 ،%47وىو ما يًتجم إىل نسبة  39سنة بتكرار  40إىل  31أفراد العينة متمركزين يف الفئة الثانية من عمر 
،  %16.9وبنسبة  14سنة بتكرار  51سنة مع الفئة العمرية األكثر من  50إىل 41لتتساوى الفئة العمرية من 

،وىذا التباين يف النسب عائد لتعمد توجيو %19.3كتكرار وبنسبة   16سنة  30لتسجل الفئة العمرية األقل من 
 ربة والكفاءة األكادؽلية والعملية .اإلستبيان إىل الفئة اليت سبتلك اخل

 خصائص العينة حسب  متغير الفئة العمرية.(:61شكل رقم)

 
 

 ثالثا: تحليل خصائص العينة حسب متغير المؤىل العلمي.
أن أكرب توزيع  ، نالحظ( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب متغَت ادلؤىل العلمي81من اجلدول رقم)

 45للمؤىل العلمي متمركز يف األفراد الدين ػلملون شهادات جامعية حيث بلغ عدد حاملي الشهادات اجلامعية 
سات ا حُت الدر يفسنة ،  40إىل  31واليت سبثلها الفئة العمرية من  %54.2وىو ما يعادل مفردة من العينة 

على إستقطاب ادلوارد البشرية  ادلنشأة زيتركيعكس وىو ما  ،%7.2مفردة أي ما يعادل  06العليا سجلت تكرارا 
مقارنة بادلؤىالت األخرى ادلتمثلة يف  منظمة متعلمةإىل  ربوذلا ضلوادلؤىلة أكادؽليا حىت ال تتكبد تكاليف كبَتة 

من عينة الدراسة %24.1بنسبة  20وتكرار  %4.5بنسبة  12سجل تكرار  ادلؤىل الثانوي ومؤىل أخر والذي
 .ى التوايلعل

 
 
 

 سنة 30أقل من 
 سنة 40إىل  31من 
 سنة 50إىل  41من 

 سنة  51أكثر من 
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 خصائص العينة حسب متغير المؤىل العلمي.(:62شكل رقم)

 
 

 رابعا: تحليل خصائص العينة حسب متغير الخبرة.
( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب متغَت اخلربة صلد أن ادلوارد البشرية على 81من اجلدول رقم)

بتكرار سنة  19سنة( وأكثر من  18إىل  11مستوى ادلنشأة سبلك خربة طويلة يف العمل تقع يف اجملال )من 
 ادلنشأة يفوىو ما يعكس البحوث اليت تقوم هبا   %19.3و %51.8على التوايل وىو ما يعادل  16، 24

وىو ما ينعكس  ،خاصة مع رلمع الشرق لإلمسنت باإلمسنت ويف رلال التنافس رلال البحث والتطوير فيما تعلق
سنوات أكرب رلاال للخربة  10إىل  05ل، يف حُت سجل اجملال من على جودة القرارات ادلتخذة يف ىذا اجملاأيضا 

 .%51.8وبنسبة  43دلفردات عينة الدراسة بتكرار 

 خصائص العينة حسب متغير الخبرة.(:63ل رقم)شك

 
 
 
 
 

 ثانوي
 جامعي
 .دراسات عليا

 مؤىل أخر

 سنوات 10إىل  05من 
 سنة 18إىل  11من 

 سنة 19أكثر من 
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 الموقع الوظيفي.: تحليل خصائص العينة حسب متغير خامسا
صلد أن عدد ، ادلوقع الوظيفي( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب متغَت 81من اجلدول رقم) 

، يف حُت سجلت مفردات الدراسة %2.4بنسبة  02مفردات الدراسة واليت سبثل اإلدارة العليا سجلت تكرارا 
ونسبة  19، لتليها اإلدارة التشغيلية بتكرار  %74.7وبنسبة  62على مستوى اإلدارة الوسطى أكرب تكرار ب 

22.9% 

 الموقع الوظيفي.خصائص العينة حسب متغير (:64شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

 سادسا: تحليل خصائص العينة حسب متغير الدورات التدريبية.

صلد أن معظم أفراد  ،( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب الدورات التدريبية81اجلدول رقم) من   
من أفراد العينة مل يقوموا بأي دورة تدريبية، ليليها عدد مفردات  %41.2وىو ما يعادل  35عينة الدراسة بتكرار 

، أما أفراد العينية الدين تلقوا %31.3وبنسبة  26الدراسة الذين قاموا بدورة تدريبية واحدة إىل دورتان بتكرار 
، أما أفراد العينية الدين تلقوا أكثر من مخسة دورات  %12من ثالث إىل أربع دورات تدريبية فبلغت نسبتهم 

نظرا لطبيعة  ،علق بآليات العمل فيما تعلق بالوقاية والصيانةتت التدريبية وجل الدورات، %14.5سجلوا نسبة 
 التشغيلية.تعلق بإستخدام اآلالت على ادلستويات  النشاط فيما

 
 
 

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التشغيلية
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 خصائص العينة حسب متغير الدورات التدريبية.(:65شكل رقم)

 
 

 حليل خصائص العينة حسب متغير الدورات التعليميةت سابعا:
صلد أن  مفردات  ،( بعنوان اخلصائص العامة لعينة الدراسة حسب الدورات التعليمية81من اجلدول رقم)   

خاصة يف رلال تقنيات من دورة واحدة إىل دورتان تلقت أكثر دورات تعليمية  31العينة  والبالغ عددىم  
، يف حُت حددت أفراد عينة الدراسة  %37.3احلاسوب وتقنيات العمل احملاسيب بالنظام احملاسيب ادلايل دبعدل 

وىو ما يؤكد حرص ادلنشأة على القيام ، %24.1دبعدل  مفردة 20أكثر من مخسة دورات تعليمية اليت تلقت 
تكفل اإلستثمار يف مواردىا البشرية ومن بُت اإلتفاقيات ادلربمة إتفاقية ادلنشأة مع ادلنظومة اجلامعية  باتفاقيات

 ة تعليميةدور أية بباتنة، إال أن برامج التعليم ال تغطي كافة مفردات ادلنشأة حيث بلغ عدد ادلفردات اليت مل تتلقى 
، وىو ما يعكس عدد قليل من الدورات التعليمة فيما تعلق بإدارة التغيَت، وبلغ عدد مفردات %15.7يعادل دبا 

 .%22.3مفردة وىو ما نسبتو  19العينة الذين تلقوا من ثالث إىل أربعة دورات تعليمية 
 خصائص العينة حسب متغير الدورات التعليمية(:66شكل رقم)

 

 

 

 ال توجد

 دورتان -دورة واحدة

 أربعة دورات -ثالث دورات

 مخسة دورات فأكثر

 ال توجد
 دورتان -دورة واحدة
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 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 .عينة الدراسةالوصفي للمحور األول إلجابات أفراد المطلب الثاني: التحليل 

دبدى إستعداد ادلنشأة إلدارة التغيَت يف ظل إقتصاد ادلعرفة وذلك بعد ض يف ىذا ادلطلب احملور ادلتعلق نعر      
مد على اإلقتصاد ادلعريف   مرور ادلنشأة بالعديد من التطورات يف األنظمة اإلقتصاية يف حقب زمنية متتالية، لنعت

كحقبة زمنية جديدة ومستمرة إىل يومنا احلاضر لصياغة اإلسًتاذبية وتطوير الكفاءات البشرية الفردية منها 
 أساسية وفقا للجدول أدناه. أبعادواجلماعية، وذلك ما تناولو احملور األول يف ثالث 

 التغيير. المؤشرات اإلحصائية تطور مفهوم  إدارة (:82جدول رقم)
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

إتجاه 
 اإلجابة

 الترتيب

إستفادت مؤسستكم  منذ تأسيسها من الدعم الالزم لضمان بقائها  1
 وإستمرارىا. 

موافق  1.079 4.20
 بشدة

02 

 ادلدريةتعتمد مؤسستكم على تنفيذ القرارات ادلرسلة ذلا من طرف  2
 اجلهوية منذ تأسيسها إىل اليوم.

 فقموا 1.121 4.29
 بشدة

01 

تعتمد مؤسستكم على التطبيق الصارم للقانون يف القطاع الذي  3
 تنشط فيو  إلسبام ادلهام  ادلوكلة ذلا.

 07 موافق 1.275 3.90

رية اجلهوية  التوجو يتعكس القرارات ادلتخذة من طرف  ادلد 4
 البَتوقراطي. 

 03 موافق 0.866 4.07

عايشت مؤسستكم مرحلة إنتقالية للوصول إىل تلبية متطلبات  5
 السوق.

 06 موافق 1.249 3.98

 10 متوسط 1.249 3.08 أثر نقص العاملُت  على تطور مؤسستكم. 6
 11 ال أوافق 0.977 2.33 أثر عدم توفر ادلوارد ادلالية الالزمة على توقف نشاط مؤسستكم. 7
 09 موافق 1.154 3.76 ادلؤسسة التكيف مع ادلتغَتات احلاصلة يف احمليط العادلي.إستطاعت  8
إستطاعت مؤسستكم الوصول إىل ربقيق التوافق بُت إمكانيات  9

 العاملُت والتكنولوجيا
 05 موافق 0.706 4.04

تكنولوجية حديثة حق  آالتربرص مؤسستكم عند إستخدام  10
 األجيال القادمة.

 04 موافق 0.923 4.05

تتوقف عملية التغيَت يف مؤسستكم على مساعلتها يف تلبية  11
 إحتياجات السوق الوطنية.

 08 موافق 0.627 3.86

 متوسط 0.389 3.18 تطور مفهوم إدارة التغيير
 .   spssسلرجاتالمصدر:   



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

أن إستجابة أفراد عينة إدارة التغيَت صلد ( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية تطور مفهوم 82من اجلدول رقم)   
دبتوسط حسايب  %63.6وىو ما تعكسو النسبة  ،الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس متوسط

والذي يعكس عدم تشتت اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة متوسط، ولقد  ،0.389إضلراف معياري   3.18
ق بشدة، موافق، متوسط وال أوافق، حيث إحتلت رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت مواف

رية اجلهوية منذ تأسيسها إىل اليوم  " يالعبارة  "  تعتمد مؤسستكم على تنفيذ القرارات ادلرسلة ذلا من طرف ادلد
و ىو ما يعكس إذباه إجابات أفراد عينة الدراسة ضلو % 85.8وبوزن نسيب  4.29ادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب 

ادلوافقة بشدة، لتليها يف ادلرتبة الثانية العبارة " إستفادت مؤسستكم  منذ تأسيسها من الدعم الالزم ع خيار فر 
وىو ما يعكس نفس إذباه العبارة  %85وبوزن نسيب 4.20لضمان بقائها وإستمرارىا. " دبتوسط حسايب قدره 

ُت جاءت عبارات معظم ىذا البعد السابقة، وىو ما يعكس التوجو اإلشًتاكي يف تسيَت منشأة اإلمسنت، يف ح
كحد أقصى وىذه العبارات   4.07كحد أدىن و    3.76بإذباه ادلوافقة حيث تراوح متوسطها احلسابية ما بُت 

تعكس توجو ادلنشأة ضلو مسايرة التطورات اإلقتصادية العادلية يف تسيَت ادلنشاة من مرحلة إنتقالية للتوجو ضلو قانون 
جابات افراد عينة الدراسة الذين يرون أن منشأهتم قامت بالعديد من عمليات التغيَت وىو ما تؤكده إ ،السوق

 3.08الدولة من قرارات،يف حُت سجلت العبارة يف الًتتيب العاشر دبتوسط حسايب  نتهجوادلخططة وفقا دلا ت
ا ما تعلق بالعبارة اليت إستجابة متوسطة ألفراد عينة الدراسة فيما تعلق بنقص العاملُت ، أم  %61.6وبوزن نسيب 

وىو ما يعكس توجو إجابات  46.4بوزن نسيب  2.33إحتلت ادلرتبة احلادية عشر فلقد بلغ متوسطها احلسايب 
 رفع خيار عدم ادلوافقة فيما تعلق بنقص ادلوارد ادلالية. ضلوأفراد عينة الدراسة 

 يتجية في ظل االقتصاد المعرفالتغيير في اإلستراالمؤشرات اإلحصائية  (:83جدول رقم)
قم ر 

 العبارة
المتوسط  العبارة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

تعمل مؤسستكم على ادلشاركة يف وضع الرؤية ادلستقبلية على  12
 مستوى ادلدرية اجلهوية بقسنطينة

 08 متوسط 1.320 3.04

بالتخطيط ذلا على تستند مؤسستكم لتحقيق األىداف ادلسطرة  13
 مراحل زمنية.

موافق  0.689 3.81
 بشدة

02 

تراعي مؤسستكم وضع نظام لتحفيز العاملُت ادلؤىلُت أكادؽليا  14
 وعمليا لتحقيق األىداف.

 04 موافق 1.412 3.63

تعمل مؤسستكم على إقامة العالقات التعاونية بُت سلابرىا  15
 الناشطة يف نفس القطاع.وسلابر البحث والتطوير يف ادلنشآت 

 06 موافق 1.056 3.77



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 .  spssسلرجاتالمصدر: 
صلد أن  ،التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية 83رقم)اجلدول من      

دبتوسط  %70إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس موافق وىو ما تعكسو النسبة 
والذي يعكس عدم تشتت اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة موافق،  0.854إضلراف معياري   3.50حسايب 

فق بشدة، موافق، متوسط وال أوافق، حيث ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت موا
إحتلت العبارة  األوىل"  تقاوم التغيَت خوفا من فقدان منصبك بسبب ترقية الكفاءات على حساب اخلربة" بوزن 

، وىو ما يعكس أراء أفراد عينة الدراسة حول زبوفهم من فقدان 4.28ودبتوسط حسايب  %85.6نسيب 
ت األكادؽلية يف التوظيف والًتفية، يف حُت إحتلت العبارة" تستند مؤسستكم مناصبهم بسبب اإلذباه ضلو الكفاءا

وبوزن نسيب  3.81لتحقيق األىداف ادلسطرة بالتخطيط ذلا على مراحل زمنية" ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب 
ول إىل وىو ما يوضح إعتماد ادلنشأة على إحداث التغيَت ادلخطط ادلعتمد على مراحل متتالية للوص 76.2%
وىو ما تعكسو إجابات أفراد عينة الدراسة، يف حُت جاءت العبارات بإذباه  مقياس  ،اليت سبت صياغتها الرؤية

كحد أقصى وىذه العبارات تعكس   3.77كحد أدىن و 3.51ادلوافقة حيث تراوحت متوسطها احلسابية ما بُت 
ذي يفرض التغيَت دون الوقوف على ادلشاكل إذباىُت يتمثل اإلذباه األول يف إستخدام األسلوب التسلطي ال

وىو ما تعكسو العبارتُت يف الًتتيب الثالث واخلامس  ،اإلجتماعية يف ادلنشأة اليت تزيد من حدة ادلعارضُت للتغيَت
وىذا حسب إستجابات أفراد عينة الدراسة،فيما سبثل اإلذباه الثاين  التوايل،على  3.63، 3.70دبتوسط حسايب

يف توجو ادلنشأة ضلو اإلىتمام بعالقات العمل وفقا للسياسة ادلنتهجة يف قطاع اإلمسنت داخليا  ذلذا ادلقياس
وخارجيا من خالل وضع نظام لتحفيز الكفاءات البشرية ادلؤىلة وإقامة عالقات تعاونية يف رلال البحث والتطوير، 

تعتمد مؤسستكم على أسلوب الضغط إلحداث التغيَت  16
 ادلرغوب.

 05 موافق 1.282 3.51

تقاوم التغيَت خوفا من فقدان منصبك بسبب ترقية الكفاءات    17
 على حساب اخلربة.

4.28 
 

0.860 
 

موافق 
 بشدة

01 
 

كثرة االخطاء و عدم الرغبة يف أداء ادلهام ادلوكلة سببها عملية  18
 التغيَت.              

 09 متوسط 1.320 2.84

تشارك يف  حركات إحتجاجية من أجل رفض عمليات التغيَت  19
 احلاصلة.

 07 متوسط 0.928 3.34

فشل عملية التغيَت يف مؤسستكم بسبب كثرة ادلشاكل  20
 اإلجتماعية

 03 موافق 1.313 3.70

 موافق 0.854 3.50 التغيير في اإلستراتجية في ظل االقتصاد المعرفي



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

لًتتيب السابع والتاسع دبتوسط حسايب أما باقي العبارات اليت تندرج ضمن فئة متوسط صلد أن العبارتُت يف ا
َت بادلشاركة يف تعكس إستجابات أفراد عينة الدراسة حول األسلوب ادلتبع للتعبَت عن رفض التغي 2.84، 3.34

أو إرتكاب أخطاء أثناء أداء األعمال، أما العبارة اليت إحتلت الًتتيب الثامن  تعكس إستجابات حركة إحتجاجية 
حول مشاركتهم يف وضع الرؤية الواضحة لعملية التغيَت وكيفية إدارتو يف ظل بيئة أعمال ػلكمها أفراد عينة الدراسة 

ومتوسط  %60.8إقتصاد معريف ويف ظل بيئة داخلية ربكمها توجهات الدولة يف القطاع الصناعي بوزن نسيب 
 .  3.04حسايب 

 .وفقا للتوجو المبني على متطلبات إقتصاد المعرفة التغيير في الكفاءات البشريةالمؤشرات اإلحصائية  (:84جدول رقم)
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 02 موافق 1.255 3.71 تعتمد ادلؤسسة على رفع مؤىالتكم من خالل الربامج التعليمية. 21
 10 متوسط 1.310 3.28 ادلستويات التشغيلية.تعمد مؤسستكم على إدراج دورات تدريبية يف  22
 11 متوسط 1.293 3.24 سبنح مؤسستكم نفس الفرص لإلستفادة من الدورات التعليمية. 23
تعمل مؤسستكم على وضع برامج تعليمة خاصة بإدارة عملية  24

 التغيَت.  
 09 متوسط 1.337 3.34

تساعد الربامج التعليمية يف مؤسستكم على تطوير مهارات العمل  25
 الفردية.

 16 متوسط 1.204 2.81

تعتمد مؤسستكم على وضع معايَت لتقييم أداء العاملُت بعد إنتهاء  26
 الدورات التعليمية

 14 متوسط 1.234 3.04

بالوصول إىل  ادلعارف الناذبة عن التعلم واخلربة يف مؤسستكم تسمح 27
 أفكار إبداعية

 17 متوسط 1.128 2.57

ربرص مؤسستكم على تطوير الكفاءات القادرة على إنتاج أفكار  28
 إبداعية

 15 متوسط 1.307 2.89

تشجع مؤسستكم ادلبادرات اإلبتكارية  اليت تسهم يف إدارة عملية  29
 التغيَت دبرونة

 12 متوسط 1.247 3.13

تعمل مؤسستكم على تشكيل وحدات متخصصة يف رلال البحث  30
 والتطوير

 01 موافق 1.139 3.82

 05 موافق 0.984 3.63 تعتمد مؤسستكم على نتائج البحث والتطوير لتقدًن منتج جديد  31
مؤسستكم تلجأ إىل تفعيل القنوات الغَت رمسية لإلتصال)  32

 الشائعات( لتوضيح فوائد عملية التغيَت.
 04 موافق 1.081 3.69

 07 موافق 1.039 3.46 تدعم اإلدارة العليا  وجود قائد لضمان فعالية عملية التغيَت. 33



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

تعتمد مؤسستكم على قائد ؽللك مؤىالت متميزة تؤثر يف سلوك  34
 العاملُت بإذباه إغلايب لعملية التغيَت.

 13 متوسط 1.007 3.10

مؤسستكم على بناء عالقات تعاونية للعمل بروح الفريق  ربفز 35
 والتعاون اجلماعي.

 06 موافق 1.129 3.54

يعتمد مؤسستكم على تشكيل فرق العمل كأسلوب إلصلاح عملية  36
 التغيَت 

 03 موافق 1.264 3.71

تعمل فرق العمل على متابعة مستجدات التعليمات فيما تعلق  37
 بعملية التغيَت

 08 متوسط 1.312 3.36

التغيير في الكفاءات البشرية وفقا للتوجو المبني على متطلبات إقتصاد 
 .المعرفة

 متوسط 0.664 3.11

 .  spssسلرجاتالمصدر:     

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على ( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية 84من اجلدول رقم)       
 ،صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس متوسط ،ادلعرفةمتطلبات إقتصاد 

والذي يعكس عدم تشتت  0.664إضلراف معياري  3.11دبتوسط حسايب  % 62.2وىو ما تعكسو النسبة 
العبارات بُت موافق اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة موافق، ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين 

شكلت العبارات اليت تندرج ضمن فئة ادلتوسط معظم عبارات ىذا البعد  دبتوسط حسايب ومتوسط، حيث 
كحد أقصى واليت تعكس أراء إستجابات عينة الدراسة يف ثالث إذباىات تناول   3.36كحد أدىن و  2.57

اليت تعكس إمتالك قائد التغيَت دلؤىالت ودوره يف  اإلذباه األول الذي ػلمل ترتيب العبارتُت الثامنة والثالث عشر
العمل ضمن فرق تغيَت تستطيع إدارة التغيَت دبرونة كافية يف ظل قيد التعليمات وتطورات بيئة األعمال دبتوسط 

أما اإلذباه الثاين فيعكس اآلراء حول برامج التعليم والتدريب ادلسطرة من  على التوايل، 3.10، 3.36حسايب.
(، يف حُت 16، 14، 11، 10، 09نشأة  ومدى مساعلتها يف تطوير مهارات إطاراهتا بًتتيب عبارات)طرف ادل

يعكس اإلذباه الثالث والذي ػلمل ترتيب باقي العبارات اآلراء حول مساعلة اإلبداع واإلبتكار يف ربسُت العمل 
، %60.8، %64.8،%65.6، %66.8بادلنشأة وتطويرىا ضلو تقدًن منتج جديد وذلك بأوزان نسبية 

على التوايل، يف حُت ربمل العبارات اليت تندرج ضمن مقياس موافق ترتيب باقي العبارات ادلتعلقة هبذا  56.2%
إىتمام ادلنشأة راء حول رقع خيار ادلوافقة على البعد حيث جاءت ترتيب العبارة األوىل واخلامسة لتعكس اآل

وبأوزان  3.63، 3.82نشأة دبتوسط حسايب  ي إىل تطوير ادلبالبحث والتطوير لتقدًن منتجات جديدة تؤد
 ،  %72.6و  %76.4نسبية 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

تعكس أراء إجابات أفراد عينة الدراسة حول  3.71أما العبارة اليت إحتلت الًتتيب الثاين دبتوسط حسايب  
وبوزن  3.69الرابع دبتوسط اإلعتماد على الربامج التعليمية لرفع مهارات ادلوارد البشرية، أما العبارة يف الًتتيب 

توجو األراء ضلو اإلعتماد على الشائعات لنشر فوائد إدارة التغيَت،يف حُت توجو ترتيب العبارات  %73.8نسيب 
ية ضمن رفع خيار ادلوافقة على دعم اإلدارة العليا لقائد التغيَت والعمل بروح الفريق والتعاون اجلماعي دبتوسط قالبا

 كحد أقصى.  3.71وكحد أدىن   3.46حسايب 

(:المؤشرات اإلحصائية لمحور اإلستعداد إلدارة التغيير) تحديد المسار بين الواقع والمخطط( في 85جدول رقم)
 المنشأة الجزائرية

متوسط  األبعاد
 حسابي

إنحراف 
 معياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 02 متوسط 0.389 3.18 تطور مفهوم إدارة التغيَت 
 01 موافق 0.854 3.50 اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريفالتغيَت يف 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت 
 على متطلبات إقتصاد ادلعرفة

 03 متوسط 0.664 3.11

 متوسط 0.464 3.49 المحور األول
 .  spssسلرجاتالمصدر: 

حملور اإلستعداد إلدارة التغيَت) ربديد ادلسار بُت الواقع ( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية 85من اجلدول رقم)       
صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا احملور تدخل ضمن فئة ادلقياس ، وادلخطط( يف ادلنشأة اجلزائرية

والذي يعكس عدم  0.464إضلراف معياري  3.49حسايب  دبتوسط % 69.8ما تعكسو النسبة و متوسط وى
تشتت اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة متوسط، ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت 

 .موافق ومتوسط

 .في للمحور الثاني إلجابات أفراد عينة الدراسةالوص: التحليل الثالثالمطلب 

احملور ادلتعلق بتنفيذ التغيَت وإدارتو يف ظل اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل ادلعتمدة نتناول يف ىذا ادلطلب    
يف ادلنشأة اجلزائرية يف ظل إقتصاد ادلعرفة، لتتمكن من ربديد كيف ؽلكن خللق ثقافة التغيَت أن زبلق جو إبداعي 

والذي لن يتسٌت ذلا إال بإستخدام أنظمة  ،افسيةيتسم بادلرونة يف أداء العمل وحل ادلشاكل وإمتالك ادلنشأة دلزايا تن
 أساسية وفقا للجداول أدناه. أبعادمعلومات ووسائل تكنولوجيا حديثة، وذلك ما تناولو احملور الثاين يف ثالث 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 المؤشرات اإلحصائية التغيير في الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيير في ظل إقتصاد معرفي (:86جدول رقم)
رقم 

 العبارة
المتوسط  العبارة

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 05 موافق 1.193 3.51 تتوافق ثقافة مؤسستكم مع ثقافة اجملتمع احمللي 38
 04 موافق 1.253 3.52 تؤثر اللوائح والتنظيمات القانونية على سَت العمل يف مؤسستكم  39
 06 متوسط 1.060 3.27 تركز مؤسستكم على القيم الداعمة لتغيَت الثقافة السائدة  40
يعزز  إستخدام الشعارات يف مجيع الفعاليات اليت تقوم هبا  41

 مؤسستكم  من تغيَت الثقافة السائدة
 07 متوسط 1.025 3.22

تركز مؤسستكم على نشر مفاىيم اجلودة كجزء أساسي من  42
 الثقافة السائدة

 01 موافق 1.121 3.71

 03 موافق 1.149 3.67 اإلعتماد على الربامج التعليمية يساىم يف ترسيخ ثقافة جديدة 43
اإلعتماد على فرق العمل  يساىم يف تغيَت القيم والسلوكيات  44

 الداعمة لزرع ثقافة جديدة
 02 موافق 1.147 3.69

 موافق 0.671 3.48 التغيير في ظل إقتصاد معرفيالتغيير في الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة 
 .  spssسلرجاتالمصدر:     

( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل 86من اجلدول رقم)        
صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس موافق وىو ما تعكسو  ،إقتصاد معريف

والذي يعكس عدم تشتت اإلجابات بدرجة ، 0.671إضلراف معياري  3.48دبتوسط حسايب  %69.6النسبة 
وافق ومتوسط، حيث كبَتة عن درجة موافق، ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت م

إحتلت العبارة  " تركز مؤسستكم على نشر مفاىيم اجلودة كجزء أساسي من الثقافة السائدة " ادلرتبة األوىل 
ع خيار فو ىو ما يعكس إذباه إجابات أفراد عينة الدراسة ضلو ر %74.2وبوزن نسيب  3.71دبتوسط حسايب 

واليت تستدعي اإلىتمام جبودة ادلنتج يف ظل قيد احملافظة على وىذا راجع إىل طبيعة نشاط ادلنشأة  ،ادلوافقة بشدة
البيئة، لتليها يف ادلرتبة الثانية والثالثة العبارات اليت تعكس إجابات أفراد عينة الدراسة حول  رفع خيار ادلوافقة عن 

د على العمل ضمن فرق برارلها التعليمية واإلعتما لاألساليب اليت تتبعها ادلنشأة يف زرع ثقافة التغيَت من خال
على التوايل، يف حُت عرب ترتيب العبارات الرابعة واخلامسة يف ىذا البعد عن رفع  3.67، 3.69دبتوسط حسايب 

خيار ادلوافقة فيما تعلق بالتوافق بُت ثقافة السائدة يف ادلنشأة مع ثقافة اجملتمع بعد اإلىتمام بنشر ثقافة اجلودة يف 
 3.51، 3.52القوانُت التنظيمية ادلسَتة لنشاط قطاع اإلمسنت وذلك دبتوسط حسايب ظل ما توصي بو اللوائح و 

على التوايل، أما العبارات قي الًتتيب األخَت واليت تندرج ضمن فئة مقياس متوسط واليت تعكس عدم إبداء رأي 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

اليت تقوم هبا  من زرع  زلدد إلجابات أفراد عينة الدراسة حول العمل على تعزيز القيم والشعارات يف الفعاليات
 على التوايل. %65.4، %64.4ثقافة التغيَت وذلك بأوزان نسبية 

 المؤشرات اإلحصائية التغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال. (:87جدول رقم)
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

أنظمة ادلعلومات اإلدارية  ادلستخدمة تراعي التطورات احلاصلة يف  45
 اجملال التكنولوجي

 06 موافق 1.119 3.46

 12 متوسط 1.024 2.98 تساعد أنظمة ادلعلومات يف مؤسستكم على إزباذ القرارات بسرعة 46
تعمل مؤسستكم يف بيئة عمل تكنولوجي سبس مجيع وظائف اذليكل  47

 التنظيمي
 10 متوسط 1.198 3.39

 09 موافق 1.072 3.58 يتم إصلاز األعمال بإستخدام شبكة األنًتنت يف ادلعامالت الداخلية 48
تركز مؤسستكم على النقل السريع وادلنتظم للمعلومات بينها وادلديرية  49

 اجلهوية بقسنطينة
 08 موافق 1.013 3.41

 07 موافق 1.233 3.46 اإلجراءات البَتوقراطيةتساىم تكنولوجيا ادلعلومات من تقليل  50
يساىم تغيَت اآلالت وفقا للتكنولوجيا اجلديدة على إحداث التعديالت  51

 الضرورية حلل مشاكل اإلنتاج
 02 موافق 1.066 3.78

 تعتمد مؤسستكم على إتباع أسلوب تقدًن اخلدمات اإللكًتونية   52
 لتحقيق رضا عمالئها.

 01 موفق 0.917 3.96

 03 موافق 1.028 3.77 يساىم إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من زبفيض تكاليف اإلنتاج 53
 05 موافق 0.980 3.47 يسمح إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من الدخول إىل أسواق جديدة 54
يساىم إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من ربديد ومعاجلة ادلشاكل  55

 اإلدارية
 04 موافق 1.172 3.48

يساىم نقل وتبادل ادلعلومات بُت ادلوظفُت من الوصول إىل ربقيق  56
 األىداف ادلسطرة

 11 متوسط 1.067 3.37

 موافق 0.692 3.51 التغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال
 .  spssسلرجاتالمصدر:     

اإلحصائية التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة ( بعنوان ادلؤشرات 87من اجلدول رقم)     
صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس موافق وىو ما تعكسو  ،األعمال
والذي يعكس عدم تشتت اإلجابات بدرجة ، 0.692إضلراف معياري  3.51حسايب  دبتوسط %70.2النسبة 
ن درجة موافق، ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت موافق ومتوسط، حيث كبَتة ع

ع خيار ادلوافقة على أعلية فإحتلت العبارة  يف الًتتيب من العبارة األوىل حىت الرابعة أراء أفراد عينة الدراسة حول ر 
للعمالء وحل مشاكل اإلنتاج وزبفيض تكلفتها كما ة ا يف تقدًن اخلدمات اإللكًتونينظم ادلعلومات والتكنولوجي



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

  3.96كحد أدىن و  3.48تساىم أيضا يف حل ادلشاكل على ادلستوى اإلداري دبتوسط حسايب يًتاوح ما بُت 
كحد أقصى،يف حُت إحتلت العبارة" يسمح إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من الدخول إىل أسواق جديدة" 

، أما العبارة يف الًتتيب السادس" أنظمة ادلعلومات 3.47ومتوسط حسايب  %69.4الًتتيب اخلامس بوزن نسيب 
ومتوسط حسايب  %69.2اإلدارية  ادلستخدمة تراعي التطورات احلاصلة يف اجملال التكنولوجي"بوزن نسيب 

فتعكس أراء  وكلتا العبارتُت تعربان عن رفع خيار ادلوافقة،أما العبارات يف الًتتيب من السابع إىل التاسع3.46
رية اجلهوية من يإجابات أفراد عينة الدراسة حول رفع خيار ادلوافقة فيما تعلق بطرق األتصال بُت ادلنشأة وادلد

إستخدام لنظم ادلعلومات، تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف ادلعامالت اليومية لتسيَت نشاطها وذلك دبتوسط 
د أعلى، يف حُت تندرج باقي عبارات ىذا البعد ضمن فئة كح  3.58كحد أدىن و  3.41حسايب يًتاوح ما بُت 

متوسط واليت تدل على أراء إجابات أفراد عينة الدراسة باحلياد وسبثلت ىذه العبارات يف تبادل ادلعلومات بُت 
ادلوظفُت يف ربقيق األىداف، إضافة إىل إسخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف مجيع وظائف ادلنشأة وإزباذ القرارات 

 كحد أعلى.  3.39كحد أدىن و  2.98توسط حسايب   دب

 المؤشرات اإلحصائية التغيير في طرق العمل. (:88جدول رقم)
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

تداول ادلناصب اإلدارية يف  تقتضي شروط العمل يف مؤسستكم على 57
 سلتلف ادلستويات التنظيمية.

 02 موافق 1.077 3.64

 01 موافق 0.932 3.76 تستند مؤسستكم على التعيُت وفقا للمؤىالت اليت تتطلبها شغل الوظيفة  58
 03 موافق 1.193 3.52 تستند مؤسستكم على احًتام مواقيت العمل بدقة 59
 04 موافق 1.127 3.42 مادية لتشجيع أداء ادلهام بنجاحسبنح مؤسستكم حوافز  60
 06 متوسط 1.172 3.23 يسمح ادلرونة يف أداء ادلهام من تقليل الزمن ادلخصص ذلا 61
تسمح مؤسستكم للموظفُت اجلدد دبؤىالت جامعية من طرح أفكار  62

 للعمل 
 05 متوسط 1.046 3.39

 موافق 0.796 3.49 التغيير في طرق العمل

 .  spssسلرجاتالمصدر:  

صلد أن إستجابة أفراد عينة  ،( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية التغيَت يف طرق العمل88من اجلدول رقم)        
 3.49حسايب  دبتوسط %69.8الدراسة حول ىذا البعد تدخل ضمن فئة ادلقياس موافق وىو ما تعكسو النسبة 

اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة موافق، ولقد رتبت  والذي يعكس عدم تشتت، 0.796إضلراف معياري 
 العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتتباين العبارات بُت موافق ومتوسط، حيث إحتلت العبارة اليت تعكس أراء إجابات



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

كحد أدىن   3.42ع خيار ادلوافقة الًتتيب من الواحد إىل العبارة الرابعة دبتوسط حسايب فعينة الدراسة حول ر  أفراد
متطلبات الوظيفة وإحًتم  ؤىالتمبناء على  ،كحد أقصى بطرق العمل ادلتبعة يف تداول مناصب العمل  3.76و

يف ظل وجود نظام لتقدًن احلوافز ادلادية،يف حُت إذبهت إجابات أفراد عينة الدراسة ضلو مواقيت أداء العمل بدقة 
، %67.8ديدة يف أداء العمل بوزن نسيب واضح حول تبٍت ادلنشأة للمرونة واألفكار اجلالرأي عدم إبداء 

 على التوايل.64.6%

(:المؤشرات اإلحصائية لمحور تنفيد إدارة التغيير)اإلمكانيات المادية وأساليب العمل المعتمدة( في 89جدول رقم)
 المنشأة الجزائرية في ظل إقتصاد المعرفة

متوسط  األبعاد
 حسابي

إنحراف 
 معياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد 
 معريف

 03 موافق 0.671 3.48

 01 موافق 0.692 3.51 التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة األعمال
 02 موافق 0.796 3.49 طرق العملالتغيَت في

 موافق 0.626 3.50 المحور الثاني
 .  spssسلرجاتالمصدر:     

( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية حملور تنفيذ إدارة التغيَت)اإلمكانيات ادلادية وأساليب العمل 89من اجلدول رقم)
ر تدخل صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا احملو  ،ادلعتمدة( يف ادلنشأة اجلزائرية يف ظل إقتصاد ادلعرفة

والذي  0.626إضلراف معياري  3.50دبتوسط حسايب  % 70وىو ما تعكسو النسبةضمن فئة ادلقياس موافق، 
ادلوافقة،ولقد رتبت العبارات وفقا دلقياس ليكرت لتسجل ت اإلجابات بدرجة كبَتة عن درجة يعكس عدم تشت
 ادلوافقة.العبارات درجة 

 عينة الدراسة.الوصفي للمحور الثالث إلجابات أفراد : التحليل الرابعالمطلب 

نتناول يف ىذا ادلطلب احملور ادلتعلق بالوصول إىل منشأة جزائرية سبتلك مزايا تنافسية مستدامة يف ظل اإلقتصاد 
بيئة ادلعريف، لتتمكن ادلنشأة من البقاء وسبوقعها يف األسواق احمللية وتوسعها مستقبال من خالل اإلستجابة لظروف 

الربامج ادلوضوعة أو  قإما عن طري ،األعمال وتكييفها مع بيئة العمل داخليا مع اللجوء إىل تعلم وتشارك ادلعرفة
اللقاءات ادلدرجة وباإلعتماد على التعلم اجلماعي والرقابة الذاتية، وذلك ما تناولتو عبارات احملور الثالث وفقا 

 للجدول أدناه.



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

حصائية لمحور الوصول إلى منشأة جزائرية تمتلك مزايا تنافسية مستدامة في ظل المؤشرات اإل (:90جدول رقم)
 إقتصاد معرفي.

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

تسهم  دراسة ضغوطات بيئة األعمال اخلارجية التقليل من  63
 العراقيل اليت ربول دون تطورىا

 05 موافق 0.960 3.93

يسهم خلق جو عمل ؽلتاز بالرضا الوظيفي بدعم إستدامة التغيَت  64
 الفعال

 08 متوسط 1.156 3.39

يساعد دراسة اإلمكانيات ادلادية دلؤسستكم يف ربديد توجهاهتا  65
 ادلستقبلية 

 12 متوسط 1.030 3.29

مؤسستكم إلتباع سياسات سبكنها من ادلفاضلة بُت البدائل  تسعى 66
 فيما تعلق دبواردىا ادلالية

 09 متوسط 0.996 3.37

 07 موافق 1.141 3.47 يساعد تطبيق متطلبات اجلودة بتقدًن منتج دبوصفات عادلية 67
يساعد وضع برامج تعليمية تراعي تعليم تطبيق العاملُت دلؤىالهتم  68

 اإلبداعيف تطور 
 11 متوسط 1.201 3.33

69 
 

تسهم وضع برامج تدريبية دورية يف احملافظة على اآلالت 
 التكنولوجية العالية التكلفة

 04 موافق 1.086 3.94

تسهم  العمل التعاوين خبربات متنوعة يف تعزيز مؤسستكم إلمتالك  70
 مزايا تنافسية

 06 موافق 0.777 3.70

على الرقابة الذاتية من إستدامة صلاح يساعد إعتماد مؤسستكم  71
 التغيَت

 02 موافق 1.104 4.02

يساىم تشارك ادلعارف بُت ادلوظفُت يف حلقات مناقشة من إنتاج  72
 أفكار مبدعة 

 10 متوسط 1.173 3.35

يساىم التعلم اجلماعي لقطاع شركات إمسنت الشرق من توحيد  73
 اجلهود للوصول إىل مزايا تنافسية مستدامة

 03 موافق 0.698 4.02

يساىم القطاع الذي تنشط فيو مؤسستكم يف تنامي تنافسية  74
 الدولة

 01 موفق 1.124 4.13

زائرية تمتلك مزايا تنافسية مستدامة في ظل جالوصول إلى منشأة 
 إقتصاد معرفي

 موافق 0.535 3.66

 .  spssسلرجاتالمصدر:  

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

زائرية سبتلك مزايا تنافسية ج( بعنوان ادلؤشرات اإلحصائية حملور الوصول إىل منشأة 90من اجلدول رقم)       
صلد أن إستجابة أفراد عينة الدراسة حول ىذا احملور تدخل ضمن فئة ادلقياس  ،مستدامة يف ظل إقتصاد معريف

عكس عدم والذي ي 0.535إضلراف معياري  3.66دبتوسط حسايب  % 73.2وىو ما تعكسو النسبة  ،موافق
ولقد رتبت العبارات ليكرت لتتباين العبارات بُت موافق ومتوسط  ادلوافقة،كبَتة عن درجة تشتت اإلجابات بدرجة  

عبارة  تعكس أراء إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث إحتلت العبارة  " يساىم القطاع الذي  12، ويضم احملو 
و ىو %82.6وبوزن نسيب  4.13رتبة األوىل دبتوسط حسايب تنشط فيو مؤسستكم يف تنامي تنافسية الدولة " ادل
ع خيار ادلوافقة،أما العبارات يف الًتتيب من الثاين إىل الرابع فما يعكس إذباه إجابات أفراد عينة الدراسة ضلو ر 

يبو كلها ع خيار ادلوافقة حول التعلم اجلماعي، الرقابة الذاتية، برامج تدر فتعكس أراء إجابات عينة الدراسة حول ر 
كحد   3.94كحد أدىن و  4.02سياسات تساىم يف الوصول إىل مزايا تنافسية دبتوسط حسايب يًتاوح ما بُت 

أقصى، أما العبارتُت يف الًتتيب اخلامس والسادس تعكس أراء إجابات عينة الدراسة حول رفع خيار ادلوافقة حول 
ربات ادلًتاكمة  يف ظل دراسة بيئة األعمال اخلارجية إتباع أساليب العمل التعاوين لإلستفادة من ادلعارف واخل

على التوايل،يف حُت جاءت العبارة " يساعد  3.70،3.93دبتوسط حسايب  %74و %78.6بأوزان نسبية 
دبتوسط حسايب %69.4تطبيق متطلبات اجلودة بتقدًن منتج دبوصفات عادلية" قي الًتتيب السابع بوزن نسيب 

ات أفراد الدراسة حول رفع خيار ادلوافقة، أما العبارات اليت تندرج ضمن مقياس اليت تعكس أراء إجاب 3.47
  3.39كحد أدىن و  3.29متوسط إحتلت ترتيب باقي العبارات يف ىذا احملور دبتوسط حسايب يًتاوح مابُت 

ر كحد أقصى واليت تعكس ضرورة خلق جو من الرضا الوظيفي، إتباع سياسات ادلفاضلة بُت البدائل، تطوي
 .اإلبداع وإقامة حلقات مناقشة للوصول إىل أفكار مبدعة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 .المبحث الرابع: إختبار الفرضيات

من خالل ىذا ادلبحث نعرض نتائج إختبار الفرضيات اليت مت التوصل إليها بعد ربليل إجابات أفراد عينة 
وكيف ساعلت  )بتنة(،إمسنت عُت توتةالدراسة حول عبارات اإلستبيان للحكم على واقع إدارة التغيَت يف منشأة 

 .   من األبعاد يف تطويرىا باإلعتماد على دراسة رلموعة

 الفرضية الرئيسية األولى.إختبار  المطلب األول:

 Simple"  مت إستخدام ظلوذج اإلضلدار اخلطي البسيطالفرضية الرئيسية األوىل والفرضيات الفرعية إختبار 

liner régression "  للتنبؤ  دبدى فعالية تطبيق أبعاد إدارة التغيَت يف ادلنشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( إلختبار
من الفرضية الرئيسية األوىل، واليت مت ىل إىل الفرضية الفرعية السادسة الفرضيات الفرعية من الفرضية الفرعية األو 

إدارة التغيَت( وادلتغَت التابع)  وعة من ادلتغَتات ادلستقلة) أبعادرلم إختبارىا بنموذج اإلضلدار ادلتعدد الذي يقبل
    .تطوير ادلنشأة اجلزائرية بقطاع اإلمسنت عُت توتة)باتنة((

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت واقع تطور مفهوم إدارة التغيَت إختبار الفرضية الفرعية األولى"
 وتطوير ادلنشأة اجلزائرية."

 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية األولى91جدول رقم)
معامل  fisherإختبار  studentإختبار  المعامالت األصلية

 التحديد
معامل 
مستوى  قيمة اإلختبار  اإلرتباط

 المعنوية
مستوى  قيمة اإلختبار

 المعنوية
 0.538 0.281 0.000 33.044 0.000 5.873 22.343 الثابت
قيمة 

 المعلمة
0.520 5.748 0.000 

 spssسلرجاتالمصدر: 

صلد أنو  ،نتائج ربليل االضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية األوىل بعنوان (91)من اجلدول رقم     
معنوي عند مستوى تصادية العادلية ذو تأثَت قللتطورات اليت شهدىا مفهوم إدارة التغيَت يف تعاقب األنظمة اإل

لقيمة  0.000على تطور منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية  0.05داللة 
، كما صلد أن معامل التحديد  0.05على التوايل واليت كانت أقل من  Fisherاإلختباروقيمة   Studentاإلختبار



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

من ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة األمسنت زلل الدراسة  %28والذي يفسر أن نسبة  0.281واحملدد بقيمة 
عائدة إىل تطور مفهوم إدارة التغيَت والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،يف حُت ربدد قوة 

تغيَت حيث كلما زاد اإلىتمام دبفهوم إدارة ال 0.520العالقة بُت ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت حددت
 وحدة.  0.520بوحدة واحدة زاد ذلك يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة ب 

 (: شكل اإلنتشار بين تطور مفهوم إدارة التغيير وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة.67شكل رقم)

 
وتطوير والطردية بُت تطور مفهوم إدارة التغيَت  ( والذي يوضح وجود العالقة اخلطية67) من الشكل رقم  

وير ادلنشأة اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد االىتمام بإدارة التغيَت كلما أدى ذلك إىل تط
 عادلة اإلضلدار اخلطي كما  يلي:ادلنشأة اجلزائرية، وتكتب م

 رة التغيَت.تطور مفهوم إدا 0.520+22.343تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة((=
 

 

 

 

وبناءا على تحليل نتيجة اإلختبار بين تطور مفهوم إدارة التغيير وتطوير المنشأة الجزائرية نؤكد صحة 
ة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  بين واقع تطور مفهوم إدارة التغيير مالقائ الفرضية الفرعية األولى

 وتطوير المنشأة الجزائرية.

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل توجهات الفرعية الثانيةإختبار الفرضية":
 إقتصاد ادلعرفة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية."

 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الثانية92جدول رقم)
معامل  fisherإختبار  studentإختبار  المعامالت األصلية

 التحديد
 معامل اإلرتباط

مستوى  قيمة اإلختبار 
 المعنوية

مستوى     قيمة اإلختبار
 المعنوية

 0.345 0.119 0.001 10.959 0.001 12.336 34.850 الثابت
قيمة 
 المعلمة

0.288 3.310 0.000 

 spssسلرجاتالمصدر: 

صلد أنو ، االضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الثانية نتائج ربليلن وابعن( 92)من اجلدول رقم    
على تطور  0.05للتغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل توجهات إقتصاد ادلعرفة ذي تأثَت معنوي عند مستوى داللة 

وقيمة   Studentلقيمة اإلختبار 0.001منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية 
 0.119، كما صلد أن معامل التحديد  واحملدد بقيمة 0.05على التوايل واليت كانت أقل من  Fisherاإلختبار

من ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة اإلمسنت زلل الدراسة عائدة إىل اإلعتماد  %11والذي يفسر أن نسبة 
امل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،يف حُت ربدد قوة العالقة والنسبة الباقية عائدة لعو ، على إعادة صياغة اإلسًتاذبية

حيث كلما زاد اإلىتمام بتغيَت االسًتاذبية بوحدة واحدة  0.228بُت ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت حددت
 وحدة. 0.228ة ب سزاد ذلك يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدرا

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 ي اإلستراتجية وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة .(:شكل اإلنتشار بين التغيير ف68شكل رقم)

 
( والذي يوضح وجود العالقة اخلطية الطردية بُت التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل إقتصاد 68من الشكل رقم) 

ادلعرفة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد االىتمام بالتغيَت يف اإلسًتاذبية  
 اخلطي كما  يلي:عادلة اإلضلدار مكلما أدى ذلك إىل تطوير ادلنشأة اجلزائرية وتكتب 

 التغيَت يف اإلسًتاذبية. 0.228+34.850تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة((=
 

 

 

 

 

 

 

وتطوير المنشأة الجزائرية نؤكد صحة  التغيير في اإلستراتجيةاإلختبار بين وبناءا على تحليل نتيجة 
اللة إحصائية بين التغيير في اإلستراتجية في ظل القائمة على وجود عالقة ذات د الثانيةالفرضية الفرعية 

 توجهات إقتصاد المعرفة وتطوير المنشأة الجزائرية.

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 :بُت التوجو ضلو بناء الكفاءات  0.05"توجد عالقة ذات داللة إحصائية إختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 اجلزائرية."البشرية وفقا دلتطلبات إقتصاد ادلعرفة وتطوير ادلنشأة 

 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الثالثة.93جدول رقم)
 

 المعامالت األصلية
معامل  fisherإختبار  studentإختبار 

 التحديد
 رتباطمعامل اإل

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

 0.444 0.197 0.000 19.872 0.000 9.548 30.444 الثابت
قيمة 
 المعلمة

0.240 4.458 0.000 

 spssسلرجاتالمصدر: 

صلد التوجو بعنوان نتائج ربليل اإلضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الثالثة، ( 93)من اجلدول رقم  
على تطور  0.05معنوي عند مستوى داللة ضلو بناء الكفاءات البشرية وفقا دلتطلبات إقتصاد ادلعرفة ذو تأثَت 

وقيمة   Studentلقيمة اإلختبار 0.000منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية 
 0.197، كما صلد أن معامل التحديد  واحملدد بقيمة 0.05واليت كانت أقل من  ،على التوايل Fisherاإلختبار

تغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة عائدة إىل التوجو ضلو من ادل %19والذي يفسر أن نسبة 
بناء وتطوير الكفاءات البشرية والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،يف حُت ربدد قوة العالقة 

ات البشرية بوحدة حيث كلما زاد اإلىتمام بالكفاء 0.240بُت ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت حددت
 وحدة. 0.240ب  سةواحدة زاد ذلك يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدرا

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 (: شكل اإلنتشار بين بناء الكفاءات البشرية وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة.69شكل رقم)

              
التوجو ضلو بناء الكفاءات البشرية وفقا ( والذي يوضح وجود العالقة اخلطية الطردية بُت 69من الشكل رقم)    

دلتطلبات إقتصاد ادلعرفة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد اإلىتمام ببناء 
عادلة اإلضلدار اخلطي كما  ير ادلنشأة اجلزائرية،  وتكتب مالكفاءات البشرية وتطويرىا  كلما أدى ذلك إىل تطو 

 يلي:
 بناء الكفاءات البشرية. 0.240+30.444تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة((=

 

 

 

 

 

 

 

 

وبناءا على تحليل نتيجة اإلختبار بين بناء الكفاءات البشرية وتطوير المنشأة الجزائرية نؤكد صحة 
القائمة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التوجو نحو بناء الكفاءات  الثالثةالفرضية الفرعية 

 البشرية وفقا لمتطلبات إقتصاد المعرفة وتطوير المنشأة الجزائرية.

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت التغيَت يف الثقافة التنظيمية يف ظل إختبار الفرضية الفرعية الرابعة"
 ادلعريف وتطوير ادلنشأة اجلزائرية."تصاد قاإل

 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الرابعة.94جدول رقم)

 

 المعامالت األصلية

 

معامل  fisherإختبار  studentإختبار 
 التحديد

معامل 
 رتباطاإل

مستوى  قيمة اإلختبار
 المعنوية

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

 0.464 0.215 0.000 22.244 0.000 8.943 28.958 الثابت

قيمة 
 المعلمة

0.610 4.716 0.000 

 spssسلرجاتالمصدر: 

صلد أن بعنوان نتائج ربليل اإلضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الرابعة،  (94)من اجلدول رقم    
السائدة يف ظل اإلقتصاد ادلعريف ذو تأثَت معنوي عند مستوى داللة العمل على  التغيَت يف الثقافة التنظيمية 

لقيمة  0.000وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية  ،على تطور منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة( 0.05
، كما صلد أن معامل التحديد  0.05على التوايل واليت كانت أقل من  Fisherوقيمة اإلختبار  Studentاإلختبار
من ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة  %21والذي يفسر أن نسبة  0.215قيمة واحملدد ب

عائدة إىل التغيَت يف الثقافة التنظيمية والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،يف حُت ربدد قوة 
الثقافة  حيث كلما زاد اإلىتمام بالتغيَت يف 0.610العالقة بُت ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت حددت

 وحدة. 0.610ب  راسةالتنظيمية بوحدة واحدة زاد ذلك يف تطوير منشأة االمسنت زلل الد

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 (: شكل اإلنتشار بين التغيير في الثقافة التنظيمية وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة70شكل رقم)

 
يف الثقافة التنظيمية يف ظل  التغيَت ( والذي يوضح وجود العالقة اخلطية الطردية بُت70من الشكل رقم)  

اإلقتصاد ادلعريف وتطوير ادلنشأة اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد االىتمام بتغيَت الثقافة  
 كلما أدى ذلك إىل تطوير ادلنشأة اجلزائرية،  وتكتب معادلة اإلضلدار اخلطي كما  يلي:

 التغيَت يف الثقافة التنظيمية 0.610+28.958ت عُت توتة)باتنة((=تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسن
 

 

 

 
 
 
 
 
 

وبناءا على تحليل نتيجة اإلختبار بين التغيير في الثقافة التنظيمية في ظل اإلقتصاد المعرفي وتطوير 
القائمة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  الرابعةالمنشأة الجزائرية نؤكد صحة الفرضية الفرعية 

 تصاد المعرفي وتطوير المنشأة الجزائرية.قالتغيير في الثقافة التنظيمية في ظل اإل

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بُت التغيَت يف التكنولوجيا وفقا إختبار الفرضية الفرعية الخامسة"
 لتغَتات بيئة األعمال وتطوير ادلنشأة اجلزائرية."

 االنحدار الخطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية الخامسة(: نتائج تحليل 95جدول رقم)

 

 المعامالت األصلية

معامل  fisherإختبار  studentإختبار 
 التحديد

معامل 
 رتباطاإل

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

44.3 0.000 8.283 24.559 الثابت
69 

0.000 0.354 0.595 

 0.000 6.661 0.460 المعلمة قيمة
 spssسلرجاتالمصدر: 

، صلد أن نتائج ربليل االضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية اخلامسةبعنوان  (95)من اجلدول رقم   
على تطور  0.05اليت تتماشى وتطورات بيئة األعمال ذو تأثَت معنوي عند مستوى داللة  التغيَت يف التكنولوجيا

وقيمة   Studentلقيمة اإلختبار 0.000وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية  ،منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة(
 0.354بقيمة  واحملدد، كما صلد أن معامل التحديد 0.05على التوايل واليت كانت أقل من  Fisherاإلختبار

من ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة عائدة إىل التغيَت يف  %35والذي يفسر أن نسبة 
يف حُت ربدد قوة العالقة بُت  التكنولوجيا ادلستخدمة والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،

حيث كلما زاد اإلىتمام بالتغيَت يف التكنولوجيا بوحدة  0.460ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت حددت
 وحدة. 0.460ب  الدراسةواحدة زاد ذلك يف تطوير منشأة االمسنت زلل 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 (: شكل اإلنتشار بين تطور التغيير في التكنولوجيا وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة.71شكل رقم)

 
 بيئة التغيَت يف التكنولوجيا وفقا لتغَتات العالقة اخلطية الطردية بُت( والذي يوضح وجود 71من الشكل رقم)  

األعمال وتطوير ادلنشأة اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد االىتمام بتغيَت التكنولوجيا كلما 
 عادلة اإلضلدار اخلطي كما  يلي:مأدى ذلك إىل تطوير ادلنشأة اجلزائرية،  وتكتب 

 التغيَت يف التكنولوجيا 0.460+24.958تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة((=
 

 

 

 

 

 

 

 

وبناءا على تحليل نتيجة اإلختبار بين التغيير في التكنولوجيا  وتطوير المنشأة الجزائرية نؤكد صحة 
التغيير في التكنولوجيا وفقا  الفرضية الفرعية الخامسة القائمة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
 لتغيرات بيئة األعمال وتطوير المنشأة الجزائرية.

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

العمل وتطوير ادلنشأة "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت التغيَت يف طرق  :إختبار الفرضية الفرعية السادسة
 اجلزائرية."

 الفرضية الفرعية السادسة(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط إلختبار 96جدول رقم)
معامل  fisherإختبار  studentإختبار  المعامالت األصلية

 التحديد
 معامل اإلرتباط

قيمة  
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

قيمة 
 اإلختبار

مستوى 
 المعنوية

 0.559 0.312 0.000 36.763 0.000 10.494 28.199 الثابت
قيمة 
 المعلمة

0.751 6.063 0.000 

 spssسلرجاتالمصدر: 

صلد أن  ،نتائج ربليل االضلدار اخلطي البسيط إلختبار الفرضية الفرعية السادسة ( بعنوان96)من اجلدول رقم 
على تطور منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة(، وىو  0.05التغيَت يف طرق العمل ذو تأثَت معنوي عند مستوى داللة 

على التوايل واليت كانت أقل  Fisherوقيمة اإلختبار  Studentاإلختبارلقيمة  0.000ما تعكسو مستوى ادلعنوية 
من ادلتغَتات  %31، والذي يفسر أن نسبة 0.312، كما صلد أن معامل التحديد واحملدد بقيمة 0.05من 

ة عائدة احلاصلة يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة عائدة إىل التغيَت يف التكنولوجيا ادلستخدمة والنسبة الباقي
يف حُت ربدد قوة العالقة بُت ادلتغَتين من خالل قيمة ادلعلمة اليت  لعوامل أخرى خارج ظلوذج الدراسة،

،حيث كلما زاد اإلىتمام بالتغيَت يف التكنولوجيا بوحدة واحدة زاد ذلك يف تطوير منشأة 0.751حددت
 وحدة.0.751االمسنت زلل الدراسة ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 اإلنتشار بين التغيير في طرق العمل وتطوير منشأة اإلسمنت محل الدراسة.(: شكل 72شكل رقم)

 
التغيَت يف طرق العمل وتطوير ادلنشأة  ( والذي يوضح وجود العالقة اخلطية الطردية بُت72من الشكل رقم)   

أدى ذلك إىل تطوير اجلزائرية زلل الدراسة والتابعة لقطاع اإلمسنت، فكلما زاد االىتمام بتغيَت طرق العمل كلما 
 عادلة اإلضلدار اخلطي كما  يلي:مادلنشأة اجلزائرية،  وتكتب 

 التغيَت يف طرق العمل 0.751+28.199تطوير ادلنشأة اجلزائرية) منشأة إمسنت عُت توتة)باتنة((=
 

 

 

 

 

 

 

في ظل اإلقتصاد المعرفي وتطوير المنشأة  طرق العملوبناءا على تحليل نتيجة اإلختبار بين التغيير في 
القائمة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية ين التغيير  السادسةالجزائرية نؤكد صحة الفرضية الفرعية 

 تصاد المعرفي وتطوير المنشأة الجزائرية.قفي ظل اإل طرق العملفي 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت فعالية تطبيق أبعاد إدارة التغيَت  :إختبار الفرضية الرئيسية األولى"
 تطوير ادلنشأة اجلزائرية."يف على ضوء متطلبات إقتصاد ادلعرفة 

 (: مصفوفة اإلرتباط بين أبعاد إدارة التغيير وتطوير المنشأة الجزائرية.97جدول رقم)
 معامل اإلرتباط الثنائي أبعاد إدارة التغيير

 مستوى المعنوية قيمة معامل اإلرتباط
 0.000 **      تطور مفهوم إدارة التغيَت 

 0.001 **      التغيَت يف اإلسًتاذبية وفقا دلتطلبات االقتصاد ادلعريف
 0.000 **     التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد ادلعرفة

 0.000 **     التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريفالتغيَت يف الثقافة 
 0.000 **     التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

 0.000 **     التغيَت يف طرف العمل 
 spssسلرجاتالمصدر: 

( بعنوان مصفوفة اإلرتباط بُت أبعاد إدارة التغيَت وتطوير ادلنشأة اجلزائرية، نالحظ مجيع 97من اجلدول رقم)     
كحد أعلى عند مستوى معنوية أقل من   0.595كحد أدين و  0.345معامالت اإلرتباط موجبة تًتاوح مابُت 

نو توجد عالقة وعليو ؽلكن القول أ ،0.001، وىي تندرج ضمن اجملال ادلتوسط ودالة إحصائيا عند 0.005
معنوية موجبة بُت أبعاد إدارة التغيَت كمتغَتات مستقلة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية كمتغَت تابع،وندرج ىذه العالقة 

 ضمن ظلوذج إضلدار مرفق بشكل اإلنتشار .

بُت واليت تدل على وجود إرتباطات دالة   " Multicollinearty"وقد مت التحقق من مشكلة التعدد اخلطي       
 1:يوجد مؤشرين علا spssادلتغَتات ادلستقلة ، وبإستخدام  برنامج 

والذي يتم حسابو من خالل إستخراج معادلة جذرية لكل متغَت مستقل  "Tolerance"إختبار التحمل -
أو أصغر من تلك  0.1رتباط ادلتعدد، وإذا كانت قيمتو بداللة ادلتغَتات ادلستقلة األخرى وحساب مربع معامل اإل
 يمة التحمل وفقا للمعادلة التالية:قالقيمة دل ذلك على وجود إرتباطات مشًتكة، وربسب 

 مربع معامل االرتباط المتعدد -1التحمل= 
 

                                                           
تاريخ اإلطالع  ،//:www.youtyoub.com Http، نقال عن: 10/12/2016الصادر بتاريخ: اإلرتباطات اخلطية ادلشًتكة،، زلمد حبشي حسُت1
(17/05/2017.)  

http://www.youtyoub.com/


 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

يتجاوز  وىو مقلوب التحمل وغلب أن ال "،Variance Inflation Factor"إختبار معامل تضخم التباين  -
 وػلسب وفقا للمعادلة التالية: 05

 مربع معامل االرتباط المتعدد -1/ 1عامل تضخم التباين=
 

 (: قياس مشكلة التعدد الخطي.98جدول رقم)
 اإلحصائي التعدد النموذج

Tolerance VIF 

 1.445 0.692 تطور مفهوم إدارة التغيَت
 1.657 0.603 االقتصاد ادلعريفالتغيَت يف اإلسًتاذبية وفقا دلتطلبات 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات 
 إقتصاد ادلعرفة

0.442 2.262 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد 
 معريف

0.589 1.698 

 3.161 0.316 االعمالالتغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة 
 2.827 0.354 التغيَت يف طرف العمل

 spssسلرجات :المصدر

صلد أن معامل التضخم جلميع ادلتغَتات ادلستقلة  ،( بعنوان قياس مشكلة التعدد اخلطي98من اجلدول رقم)     
أقصى وىو بذلك مل يتجاوز احلد ادلطلوب، كما  كحد  3.161كحد أدىن و  1.445سجل قيم تراوحت ما بُت 

، ما غلعل النموذج 0.1( وىي أكرب من 0.692-0.316صلد أن قيمة التحمل سجلت قيم تراوحت ما بُت)
 خايل من مشكلة التداخل اخلطي بُت ادلتغَتات ادلستقلة.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 إدارة التغيير في ظل اإلقتصاد المعرفي وتطوير المنشأة الجزائرية. أبعاد(:معادلة اإلنحدار بين 9 ) جدول رقم
 

 المعامالت األصلية
معامل  studentإختبار 

 التحد يد
معامل 
 اإلرتباط

 fisherإختبار 

مستوى  Tقيمة  
 المعنوية

مستوى  Fقيمة   
 المعنوية

  0.000 9.031 3.281 الثابت
 
 
 
 

0.725 

 
 
 
 
 

0.851 

 
 
 
 
 

33.369 

 
 
 
 
 

0.000 

لمة
لمع

مة ا
قي

 

 0.000 8.191 0.572 تطور مفهوم إدارة التغيَت

التغيَت يف اإلسًتاذبية وفقا 
 دلتطلبات االقتصاد ادلعريف

0.024 0.370 0.713 

التغيَت يف الكفاءات البشرية 
وفقا للتوجو ادلبٍت على 

 متطلبات إقتصاد ادلعرفة

0.049 1.006 0.318 

الثقافة التنظيمية التغيَت يف 
لبناء ثقافة التغيَت يف ظل 

 إقتصاد معريف

0.265 2.574 0.012 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية 
التغَتات احلاصلة يف بيئة 

 االعمال

0.215 2.599 0.011 

 0.040 2.060 0.280 التغيَت يف طرف العمل 
 spssسلرجاتالمصدر: 

معادلة اإلضلدار بُت زلاالت إدارة التغيَت يف ظل اإلقتصاد ادلعريف وتطوير بعنوان  ( 99)من اجلدول رقم     
على تطور منشأة اإلمسنت  0.05صلد أن أبعاد إدارة التغيَت ذو تأثَت معنوي عند مستوى داللة  ،ادلنشأة اجلزائرية

واليت   Fisherوقيمة اإلختبار  Studentلقيمة اإلختبار 0.000عُت توتة)باتنة( وىو ما تعكسو مستوى ادلعنوية 
من  %72والذي يفسر أن نسبة  0.725واحملدد بقيمة ، كما صلد أن معامل التحديد 0.05كانت أقل من 

التغيَت يف األبعاد األساسية إلدارة التغيَت ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة االمسنت زلل الدراسة عائدة إىل 
يف حُت ربدد قوة العالقة بُت ادلتغَتين من خالل قيمة  خارج ظلوذج الدراسة، والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى

 ادلعلمات اليت تشكل معادلة اإلضلدار وفقا للمعادلة التالية:

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

Y=3.281+0.572X +0.024X +0.049X +0.265X +0.215X +0.280X  

 تطور ادلنشأة اجلزائرية)منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة((:Yحيث: 
X    تطور مفهوم إدارة التغيَت يف ظل تعاقب األنظمة اإلقتصادية 
X2 التغيَت يف اإلسًتاذبية وفقا دلتطلبات االقتصاد ادلعريف 
X3 التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد ادلعرفة 
X4 عريفالتغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد م 

X5 التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال 

X6  التغيَت يف طرق العمل 
 

للمتغَتات ادلستقلة التغيَت يف اإلسًتاذبية وفقا  Tلكن ادلالحظ على مستوى ادلعنوية إلختبار قيمة       
دلتطلبات االقتصاد ادلعريف والتغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد ادلعرفة سجلت 

غَت معنوية ل ىذه الفرضية ربوي على متغَتات ، ما غلع0.05على التوايل وىي أكرب من  0.713،0.718
 من النموذج للوصول إىل ظلوذج أفضل.  إزالتهاوجب 

 (:مصفوفة اإلرتباط بين أبعاد إدارة التغيير وتطوير المنشأة الجزائرية.100جدول رقم)
 معامل اإلرتباط الجزئي أبعاد إدارة التغيير

 مستوى المعنوية قيمة معامل اإلرتباط
 0.000 **     تطور مفهوم إدارة التغيَت 

 0.000 **     التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريفالتغيَت يف الثقافة 
 0.002 **     التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

 0.000 **     التغيَت يف طرف العمل 
 spssسلرجاتالمصدر: 

بعنوان مصفوفة اإلرتباط بُت أبعاد إدارة التغيَت وتطوير ادلنشأة اجلزائرية، نالحظ  (100)من اجلدول رقم      
  0.339إختالف يف قيمة معامل اإلرتباط حيث أصبحت تندرج ضمن رلال إرتباط قوي  حيث تأخذ القيمة 

بدال من رلاذلا السابق ضمن  0.05عند مستوى معنوية أقل من كحد أقصى   0.613حد أدىن والقيمة ك
البعدين التغيَت يف إدارة التغيَت بإستبعاد أثر ادلتوسط، وىو ما يؤكد وجود عالقة معنوية موجبة وقوية بُت أبعاد أ

ويتم إعادة إختبار اإلسًتاذبية وكفاءة ادلوارد البشرية كمتغَتات مستقلة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية كمتغَت تابع، 
 معنوية وفقا للجدول أدناه. الفرضية الرئيسية بعد إزالة األبعاد الغَت 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 إدارة التغيير في ظل اإلقتصاد المعرفي وتطوير المنشأة الجزائرية المعدلة. أبعاد(:معادلة اإلنحدار بين 101جدول رقم)
 

 المعامالت األصلية
معامل  studentإختبار 

 التحد يد
معامل 
 اإلرتباط

 fisherإختبار 

مستوى  Tقيمة  
 المعنوية

 مستوى Fقيمة   
 المعنوية

  0.000 7.043 2.508 الثابت
 
 

0.721 

 
 
 

0.849 

 
 
 

50.335 

 
 
 

0.000 

لمة
لمع

مة ا
قي

 

 0.000 9.479 0.549 تطور مفهوم إدارة التغيَت 
التغيَت يف الثقافة التنظيمية 
لبناء ثقافة التغيَت يف ظل 

 إقتصاد معريف

0.283 2.928 0.004 

لتلبية التغيَت يف التكنولوجيا 
التغَتات احلاصلة يف بيئة 

 األعمال

0.242 3.139 0.002 

 0.015 2.486 0.309 التغيَت يف طرف العمل 
 spssسلرجاتالمصدر: 

معادلة اإلضلدار بُت زلاالت إدارة التغيَت يف ظل اإلقتصاد ادلعريف وتطوير بعنوان ( 101من اجلدول رقم)    
بعد إزالة أبعاد إدارة التغيَت الغَت دالة معنويا ساىم ذلك يف ربسُت النموذج  ونالحظ أن، ادلنشأة اجلزائرية ادلعدلة

حيث سجل  ادلدروسة، أبعادهمن  بعديف كل ، 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى باحلصول على ظلوذج ذا
االمسنت زلل  من ادلتغَتات احلاصلة يف تطوير منشأة %72والذي يفسر أن نسبة  0.721معامل التحديد قيمة 

والنسبة الباقية عائدة لعوامل أخرى خارج ظلوذج  األبعاد األربعة ادلذكورة يف اجلدولالدراسة عائدة إىل التغيَت 
 0.725وىو يتساوى مع معامل التحديد يف النموذج األول الذي ػلوي على كل أبعاده واحملدد بقيمة  ،الدراسة

 من خالل قيمة ادلعلمات اليت تشكل معادلة اإلضلدار وفقا للمعادلة التالية:،يف حُت ربدد قوة العالقة بُت ادلتغَتين 

Y=8.5.2+..5.0X +  822X +  8.8X +  2.0X  

 :تطور ادلنشأة اجلزائرية)منشأة اإلمسنت عُت توتة)باتنة((Yحيث: 
X   تطور مفهوم إدارة التغيَت يف ظل تعاقب األنظمة اإلقتصادية. 
X  التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريف. 
X  التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة األعمال. 
X  التغيَت يف طرق العمل.       



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

بلغت قيمة  النموذج ادلدروس سلتلفة حيث أبعادمن بعد ولتفسَت ىذه ادلعادلة ؽلكن القول أن قوة تأثَت كل  
واليت  تؤثر بقوة على تطور منشأة االمسنت يف حُت أثرت باقي ادلتغَتات بدرجات ، 0.549ادلعلمة األوىل 

 كحد أقصى.  0.309كحد أدىن و  0.242ة إضلصرت مابُت متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد وبعد إجراءات اإلختبار على الفرضية الرئيسية لتحديد العالقة اإلحصائية بين فعالية تطبيق 
تطوير المنشأة الجزائرية محل الدراسة وبعد في إدارة التغيير على ضوء متطلبات إقتصاد المعرفة 

لفرضية تأكيد ايمكن ، للوصول إلى نموذج أفضلالبعدين غير ذي الداللة المعنوية إستبعاد 
 الرئيسية األولى

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 الفرضية الرئيسية الثانية.إختبار  :الثانيالمطلب 

          للعينات ادلستقلة Tمت إستخدام إختبار  إلختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفرضياهتا الفرعية     
"Independent simples T Test"    إلختبار الفرضية الفرعية األوىل، يف حُت مت إستخدام إختبار ربليل التباين

الرابعة، اخلامسة والسادسة من ضيات الفرعية الثانية، الثالثة، إلختبار الفر "  F "One way anovaاألحادي 
 الفرضية الرئيسية الثانية.   

دلعرقة سبب الفروق ذات الداللة اإلحصائية بُت  "Post Hoc Tests"ستخدم إختبار ادلقارنات البعدية مت إو    
                      .Scheffeمتوسطات األبعاد، ومت اإلعتماد يف ىذا اإلختبار على 

  :اخلربة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود  إىل كل متغَت اجلنس، العمر،الفرضية  الرئيسية الثانية، 
التدريبية، لدرجة إلتزام إجابات أفراد عينة عدد الدورات التعليمية،دد الدورات ادلؤىل العلمي، ادلوقع الوظيفي، ع

 حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة".الدراسة 

للعينات ادلستقلة حيث نقبل  Tوإلختبار الفرضيات الفرعية الناذبة عن الفرضية الرئيسية بإستخدام إختبار       
، 0.05اجملدولة وكان مستوى ادلعنوية أكرب من  Tاحملسوبة أقل من قيمة  Tإذا كانت قيمة  (H0)الفرضية الصفرية 

فإننا نقبل الفرضية  0.05اجلدولية وكان مستوى ادلعنوية أقل من  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tأما إذا كانت قيمة 
 .(H1)البديلة

ختبار الفرضيات الفرعية الناذبة عن الفرضية الرئيسية بإستخدام التباين األحادي يتم قبول الفرضية وإل      
، يف حُت 0.05اجلدولية وكان مستوى معنوية أكرب من  F احملسوبة أقل من قيمة Fكانت قيمة   ذاإ (H0) الصفرية

يتم قبول الفرضية  0.05عنوية أقل من اجلدولية وكان مستوى ادل Fاحملسوبة أكرب من قيمة  F إذا كانت قيمة
 .(H1)البديلة

  :إجابات أفراد  لدرجة إلتزام"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود دلتغَت اجلنس الفرضية  الفرعية األولى
 عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 للتأكد من تجانس المجموعات Levene(: إختبار 102جدول رقم)
إختبار 

Levene 
تطور 

مفهوم إدارة 
 التغيير

التغيير في 
 اإلستراتجية

التغيير في 
الكفاءات 

 البشرية

التغيير في 
الثقافة 

 التنظيمية

التغيير في 
 التكنولوجيا

التغيير في 
 طرق العمل

تطوير 
المنشأة 
 الجزائرية

كل 
 المحاور

 F 0.289 2.377 1.339 0.051 0.009 1.439 0.661 1.779قيمة 
مستوى 

 المعنوية
0.593 0.071 0.251 0.823 0.926 0.234 0.419 0.187 

 spss: سلرجاتالمصدر

للتأكد من ذبانس اجملموعات، نالحظ أن شرط  Levene( بعنوان إختبار 102ومن خالل اجلدول رقم)     
 Tالتباين متحقق يف كل بعد من أبعاد إدارة التغيَت وكذا بعد الدرجة الكلية وىو ما يسمح بإستخدام إختبار 

 للعينات ادلستقلة وىو ما يوضحو اجلدول أدناه. 

 للعينات المستقلة يعود لمتغير الجنس. T(:إختبار 103جدول رقم)
للمتوسطات  Tإختبار  المتوسط الحسابي األبعاد

 الحسابية
 مستوى المعنوية Tقيمة  أنثى ذكر

 0.106 1.634 3.30 3.14 تطور مفهوم إدارة التغيَت 
 0.015 2.490 3.14 3.64 التغيَت يف اإلسًتاذبية على ضوء توجهات االقتصاد ادلعريف

متطلبات التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت على 
 إقتصاد ادلعرفة

3.20 
 

2.90 1.819 0.073 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد 
 معريف

3.44 3.59 0.943 0.349 

 0.029 2.223 3.24 3.61 التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

 0.027 2.257 3.18 3.61 التغيَت يف طرف العمل 

 0.391 0.862 3.58 3.69 تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.194 1.311 3.66 3.81 كل المحاور

 spss: سلرجاتالمصدر

أن قيمة اإلختبار نالحظ للعينات ادلستقلة يعود دلتغَت اجلنس،  Tإختبار( بعنوان 103من اجلدل رقم)      
اجملدولة واليت  Tوىي أقل من قيمة   1.311تساوي  0.05ومستوى معنوية  81لكل احملاور عند درجة حرية 

 0.05وىي أكرب من ، 0.194، وقد سجلت مستوى ادلعنوية ذلذا اإلختبار لكل احملاور قيمة 1.989تساوي 
ال ، وىو ما يؤدي إىل تأكيد الفرضية الصفرية أي وىو ما يدل على تقارب قيم ادلتوسطات احلسابية للمجموعتُت



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ادلعنوية تعود دلتغَت اجلنس بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 
 إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة.

  :إجابات أفراد  اللة إحصائية تعود دلتغَت العمر لدرجة إلتزامفروق ذات د "ال توجدالفرضية  الفرعية الثانية
 عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"

 يعود لمتغير العمر. F(:تحليل التباين األحادي 104جدول رقم)
 األبعاد

 
 مستوى F المتوسط الحسابي

أقل من  المعنوية
30 

إلى  31من 
 سنة 40

 41من 
 50إلى 

 سنة

سنة  51
 فأكثر

 0.000 7.783 3.25 3.39 3.23 2.82 تطور مفهوم إدارة التغيَت 
التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد 

 ادلعريف
3.39 3.88 3.13 2.95 6.548 0.000 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو 
 على متطلبات إقتصاد ادلعرفة ادلبٍت

3.39 3.19 2.63 3.05 3.968 0.011 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة 
 التغيَت يف ظل إقتصاد معريف

3.68 3.36 3.31 3.77 2.166 0.099 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات 
 األعمالاحلاصلة يف بيئة 

3.78 3.59 3.15 3.32 2.806 0.045 

 0.058 2.603 3.25 3.11 3.60 3.78 التغيَت يف طرف العمل 
 0.000 7.002 3.80 3.29 3.86 3.39 تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.042 2.862 3.76 3.47 3.88 3.76 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر

لكل بعد من أبعاد  أنو، نالحظ دلتغَت العمر  يعود Fاألحادي  ربليل التباينبعنوان ( 104)من اجلدول رقم   
لكل من تطور مفهوم إدارة التغيَت،التغيَت يف اإلسًتاذبية،التغيَت يف  Fسجلت قيمة  الدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد

بإستثناء  2.72اجلدولية اليت تساوي  Fالكفاءات،التغيَت يف التكنولوجيا، تطور ادلنشأة اجلزائرية قيمة أكرب من 
ثقافة والتغيَت يف  طرق العمل، يف حُت سجل مستوى ادلعنوية لكل ىذه األبعاد السابقة مع البعدين التغيَت يف ال

، ما يؤكد وجود فروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة وتتم التعرف 0.05إدراج اإلستثناء مستوى معنوية أقل من 
 .Sicheffeدلتوسطات بإجراء إختبار على طبيعة الفروق  بُت العمر وادلوقف من إدارة التغيَت بدراسة الفروق بُت ا

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير العمر. Sicheffe(: إختبار  105جدول رقم)
أقل من  الفرق األبعاد

30 
إلى 31من 
 سنة 40

 41من 
 سنة 50إلى 

سنة  51
 فأكثر

 0.422- *0.569- *0.408- - سنة 30أقل من  تطور مفهوم إدارة التغيَت

 0.13- 0.160- - *0.408 سنة 40إىل  31 من
 0.147 - 0.160 *0.569 سنة 50إىل  41من 
 - 0.147- 0.013 *0.422 سنة فأكثر 51

يف ظل  التغيَت يف اإلسًتاذبية
 االقتصاد ادلعريف

 0.437 0.262 0.489- - سنة 30أقل من 
 0.925 *0.751 - 0.489 سنة 40إىل  31من 

 0.175 - 0.751 2.62- سنة 50إىل  41من 
 - 0.175 *0.25 0.437 سنة فأكثر 51

 التغيَت يف الكفاءات البشرية
وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات 

 إقتصاد ادلعرفة

 0.335 0.755 0.195 - سنة 30أقل من 
- سنة 40إىل  31من 

0.195 
- 0.560 0.140 

 0.420- - 0.560- *0.75- سنة 50إىل  41من 
- فأكثرسنة  51

0.335 
-0.140 0.420 - 

لتلبية  التغيَت يف التكنولوجيا
التغَتات احلاصلة يف بيئة 

 األعمال

 0.460 0.632 0.187 - سنة 30أقل من 
- سنة 40إىل  31من 

0.187 
- 0.445 0.460 

- سنة 50إىل  41من 
0.632 

-0.445 - -0.173 

- سنة فأكثر 51
0.460 

-0.270 -0.173 - 

 0.704- 0.105 *0.468 - سنة 30أقل من  ادلنشأة اجلزائرية تطور
 0.061 *0.573 - *0.468 سنة 40إىل  31من 
- سنة 50إىل  41من 

0.105 
-0.537* - -0.512 

 - 0.512 0.061- 0.407 سنة فأكثر 51
 0.121 *0.404 0.116 - سنة 30أقل من  كل المحاور

 0.121 0.404 - 0.116 سنة 40إىل  31من 
 0.283- - *0.404- *0.28- سنة 50إىل  41من 
 - 0.283 0.121- 0.06- سنة فأكثر 51

 spss: سلرجاتالمصدر



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

صلد أن  ،للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت العمر Sicheffeإختبار   ( بعنوان105من اجلدول رقم) 
سنة، واليت كانت لصاحل  50إىل  41سنة ،ومن  40إىل  31سنة، من  30الفروق يف الفئات العمرية األقل من 

 سنة. 30الفئة العمرية األقل من 
 2.862لكل احملاور  0.05( ومستوى معنوية 79.3عند درجة حرية) Fوعليو صلد أن قيمة اإلختبار      

 0.042، كذلك سجلت  قيمة مستوى ادلعنوية لكل احملاور 2.72يت تساوي اجلدولية ال Fوىو أكرب من قيمة 
على وجود فروق ذات داللة  مة، وىو ما يؤكد قبول الفرضية البديلة القائ0.05وىي أقل من مستوى معنوية 

ية وأفاق إحصائية تعود دلتغَت العمر بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائر 
 تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة. 

  لدرجة إلتزام" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  تعود دلتغَت ادلؤىل العلمي : ضية الفرعية الثالثةالفر 
 إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"

 يعود لمتغير المؤىل العلمي F(:تحليل التباين األحادي 106جدول رقم)
 األبعاد

 
مستوى  F الحسابيالمتوسط 

دراسات  جامعي ثانوي المعنوية
 عليا

 مؤىل أخر

 0.000 13.001 3.25 3.39 3.23 2.82 التغيَت تطور مفهوم إدارة 
التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل 

 االقتصاد ادلعريف
3.39 3.88 3.13 2.95 4.790 0.004 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا 
للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد 

 ادلعرفة

3.39 3.19 2.63 3.05 5.038 0.003 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة 
 التغيَت يف ظل إقتصاد معريف

3.68 3.36 3.31 3.77 1.374 0.257 

التغَتات التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية 
 احلاصلة يف بيئة االعمال

3.78 3.59 3.15 3.32 3.166 0.029 

 0.005 4.612 3.25 3.11 3.60 3.78 التغيَت يف طرف العمل 
 0.007 4.296 3.80 3.29 3.86 3.39 أفاق تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.100 2.152 3.76 3.47 3.88 3.76 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

لكل بعد من وذلك  ،يعود دلتغَت ادلؤىل العلمي Fربليل التباين األحادي بعنوان  (106)اجلدول رقممن     
التغيَت يف  لكل من تطور مفهوم إدارة التغيَت، Fأبعاد الدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد حيث سجلت قيمة 

بإستثناء  2.72اجلدولية اليت تساوي  Fالتغيَت يف التكنولوجيا، قيمة أكرب من  التغيَت يف الكفاءات، اإلسًتاذبية،
البعدين التغيَت يف الثقافة والتغيَت يف  طرق العمل وتطوير ادلنشأة اجلزائرية، يف حُت سجل مستوى ادلعنوية لكل 

فروق يف إجابات أفراد  ، ما يؤكد وجود0.05ىذه األبعاد السابقة مع إدراج اإلستثناء مستوى معنوية أقل من 
 .Sicheffeعينة الدراسة وتتم دراسة الفروق بُت ادلتوسطات بإجراء إختبار 

 
 للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير المؤىل العلمي. Sicheffe(: إختبار 107جدول رقم)

 مؤىل أخر دراسات عليا جامعي ثانوي الفرق األبعاد
 *0.608- *0.828- *0.574- - ثانوي تطور مفهوم إدارة التغيَت

 0.034- 0.255 - *0.574 جامعي
 0.220 - 0.255 *0.828 دراسات عليا

 - 0.220 0.358 *0.608 مؤىل آخر
يف ظل  التغيَت يف اإلسًتاذبية

 االقتصاد ادلعريف
 0.182 *0.827 0.330 - ثانوي

 0.182 *0.827 - 0.330 جامعي
 0.645- - *0.827- 1.157- دراسات عليا

 - 0.645 0.182- 0.512- مؤىل آخر
 التغيَت يف الكفاءات البشرية
وفقا للتوجو ادلبٍت على متطلبات 

 إقتصاد ادلعرفة

 0.512 *1.157 0.330 - ثانوي
 0.182 *0.827 - 0.330- جامعي

 0.645- - *0.827- *1.157- دراسات عليا
 - 0.645 0.182- 0.512- مؤىل آخر

لتلبية  يف التكنولوجياالتغيَت 
التغَتات احلاصلة يف بيئة 

 األعمال

 0.297 0.706 0.155 - ثانوي
 0.297 0.706 - 0.155- جامعي

 0.410- - 0.706- 0.861- دراسات عليا
 - 0.017- 0.297- 0.451- مؤىل آخر

 0.017- 0.306 0.156- - ثانوي كل المحاور
 0.139 0.462 - 0.156 جامعي

 0.323 - 0.462- 0.306- دراسات عليا
 - 0.323 0.139- 0.017 مؤىل أخر

 spss: سلرجاتالمصدر



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 ،للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت ادلؤىل العلمي Sicheffeإختبار  ( بعنوان107من اجلدول رقم)
 لصاحل ادلؤىل الثانوي. صلد أن الفروق يف ادلؤىل العلمي  بُت الثانوي واجلامعي والدراسات العليا إال أنو كان

 
 2.152لكل احملاور  0.05( ومستوى معنوية 79.3عند درجة حرية) Fوعليو صلد أن قيمة  اإلختبار      

 0.100ة مستوى ادلعنوية لكل احملاور ، كذلك سجلت  قيم2.72اجلدولية اليت تساوي  F وىي أقل من قيمة
، وىو ما يؤكد قبول الفرض الصفري القائم على عدم وجود فروق ذات 0.05وىي أكرب من مستوى معنوية 

داللة إحصائية تعود دلتغَت ادلؤىل العلمي بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية 
 .ظل إقتصاد ادلعرفةاق تطويرىا يف وأف
  :إجابات أفراد  لدرجة إلتزام"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود دلتغَت اخلربة  الفرضية الفرعية الرابعة

 عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"
 .يعود لمتغير الخبرة F(:تحليل التباين األحادي 108جدول رقم)

 األبعاد
 

مستوى  F المتوسط  الحسابي
إلى  5من  المعنوية

 سنوات 10
إلى  11من 

 سنة 18
أكثر من 

  سنة 19
 0.010 4.844 3.25 3.35 3.07 تطور مفهوم إدارة التغيَت 

 0.000 9.907 3.22 3.04 3.86 التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف
يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت التغيَت 

 على متطلبات إقتصاد ادلعرفة
3.33 2.79 3.01 6.031 0.004 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف 
 ظل إقتصاد معريف

3.41 3.42 3.76 1.740 0.182 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف 
 األعمالبيئة 

3.70 3.20 3.47 4.343 0.016 

 0.001 7.549 3.28 3.10 3.79 التغيَت يف طرف العمل 
 0.262 3.361 3.72 3.51 3.72 تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.011 4.764 3.79 3.54 3.89 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر

ربليل التباين دلتغَت اخلربة  صلد أن، اخلربةيعود دلتغَت  Fربليل التباين األحادي بعنوان (108)من اجلدول رقم    
 لكل من تطور مفهوم إدارة التغيَت، Fلكل بعد من أبعاد الدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد حيث سجلت قيمة 

 Fالتغيَت يف طرق العمل، قيمة أكرب من  التغيَت يف التكنولوجيا، التغيَت يف الكفاءات، التغيَت يف اإلسًتاذبية،
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بإستثناء البعدين التغيَت يف الثقافة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية، يف حُت سجل مستوى  2.72اليت تساوي اجلدولية 
، ما يؤكد وجود فروق يف 0.05ادلعنوية لكل ىذه األبعاد السابقة مع إدراج اإلستثناء مستوى معنوية أقل من 

، بإستثناء بعدي التغيَت Sicheffeاء إختبار إجابات أفراد عينة الدراسة وتتم دراسة الفروق بُت ادلتوسطات بإجر 
 0.05يف الثقافة وتطوير ادلنشأة اجلزائرية ألن مستوى ادلعنوية أكرب من 

 
 للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير الخبرة. Sicheffe(: إختبار  109جدول رقم)

إلى  5من  الفرق األبعاد
 سنوات 10

إلى  11من 
 سنة 18

 19أكثر من
 سنة

 0.185- *0.285- - سنوات  10إىل  5من  تطور مفهوم إدارة التغيَت 
 0.100- - *0.285 سنة 18إىل  11من 

  0.100- 0.185- سنة 19أكثر من 
التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل 

 االقتصاد ادلعريف
 

 *0.638 *0.819 - سنوات  10إىل  5من 

 0.181- - *0.819- سنة 18إىل  11من 
 - 0.181 *0.638- سنة 19من أكثر 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا 
للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد 

 ادلعرفة

 0.318 *0.543 - سنوات  10إىل  5من 
 0.225- - *0.543 سنة 18إىل  11من 

 - 0.225 0.318- سنة 19أكثر من 
التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات 

 األعمالاحلاصلة يف بيئة 
 0.222 *0.498 - سنوات  10إىل  5من 
 0.276- - *0.498- سنة 18إىل  11من 

 - 0.276- 0.222- سنة 19أكثر من 
 0.509 *0.693 - سنوات  10إىل  5من  التغيَت يف طرف العمل

 0.184- - *0.693- سنة 18إىل  11من 
 - 0.185 0.509- سنة 19أكثر من 

 كل احملاور
 
 

 0.098 *0.344 - سنوات  10إىل  5من 
 0.245- - *0.344- سنة 18إىل  11من 

 - 0.245 0.098- سنة 19أكثر من 
 spss: سلرجاتالمصدر

صلد أن للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت اخلربة، Sicheffeختبار  إ( بعنوان 109من اجلدول رقم)
أن الفرق  سنة إال  19سنة وألكثر من 18إىل  11سنوات ومن  10إىل  5الفروق يف متغَت اخلربة بُت اجملال من 

  سنة.18إىل  11لصاحل الفئة العمرية منكان 
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 4.764لكل احملاور بلغت   0.05وية ( ومستوى معن79.3عند درجة حرية) Fصلد أن قيمة  اإلختبار وعليو  
 0.011، كذلك سجلت  قيمة مستوى ادلعنوية لكل احملاور 2.72جلدولية اليت تساوي ا Fوىي أكرب من قيمة 

ما يؤكد قبول الفرض البديل القائم على وجود فروق ذات داللة ، وىو 0.05أقل من مستوى معنوية  وىي
فراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية وأفاق إحصائية تعود دلتغَت العمر بُت إجابات أ

 تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة.

  :لدرجة إلتزام "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود دلتغَت ادلوقع الوظيفي الفرضية الفرعية الخامسة
 اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة 

 يعود لمتغير الموقع الوظيفي. F(:تحليل التباين األحادي 110جدول رقم)
 األبعاد
 

مستوى  F المتوسط  الحسابي
إدارة  المعنوية

 عليا
إدارة  إدارة وسطى

 تشغيلية
 0.322 1.151 3.19 3.20 2.77 تطور مفهوم إدارة التغيَت 

 0.039 3.372 3.11 3.65 3.28 التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد ادلعريف
التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا للتوجو ادلبٍت 

 على متطلبات إقتصاد ادلعرفة
2.59 3.16 3.03 0.921 0.402 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة التغيَت يف 
 ظل إقتصاد معريف

2.00 3.52 3.52 5.549 0.006 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات احلاصلة يف 
 األعمالبيئة 

2.00 3.63 3.31 7.591 0.001 

 0.000 8.635 3.08 3.68 2.17 التغيَت يف طرف العمل 
 0.000 34.375 3.20 3.87 2.29 تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.000 14.282 3.50 3.89 2.74 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر

لكل بعد من أبعاد وذلك  ،يعود دلتغَت ادلوقع الوظيفي Fربليل التباين األحادي  بعنوان(110)من اجلدول رقم
لكل من التغيَت يف اإلسًتاذبية، التغيَت يف الثقافة، التغيَت يف  Fالدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد حيث سجلت قيمة 

بإستثناء  2.72اجلدولية اليت تساوي  F تطوير ادلنشأة اجلزائرية قيمة أكرب من  التغيَت يف طرق العمل، التكنولوجيا،
ية لكل ىذه األبعاد البعدين تطور مفهوم إدارة التغيَت، التغيَت يف الكفاءات البشرية، يف حُت سجل مستوى ادلعنو 

، ما يؤكد وجود فروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة 0.05السابقة مع إدراج اإلستثناء مستوى معنوية أقل من 
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، بإستثناء بعدي تطور مفهوم إدارة التغيَت، التغيَت يف Sicheffeوتتم دراسة الفروق بُت ادلتوسطات بإجراء إختبار 
 0.05عنوية أكرب من الكفاءات البشرية ألن مستوى ادل

 .للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير الموقع الوظيفي Sicheffe(: إختبار  111جدول رقم)
إدارة  إدارة وسطى إدارة عليا الفرق األبعاد

 تشغيلية
التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل االقتصاد 

 ادلعريف
 0.219 0.366- - إدارة عليا

 *0.585 - 0.366 إدارة وسطى

 - *0.585- 0.219- إدارة تشغيلية
التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء ثقافة 

 التغيَت يف ظل إقتصاد معريف
 *1.421- *1.548- - إدارة عليا

 0.127 - *1.548 إدارة وسطى
 - 0.127- *1.421 إدارة تشغيلية

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية التغَتات 
  األعمالاحلاصلة يف بيئة 

 

 *1.184- *1.657- - إدارة عليا

 *0.473 - *1.657 إدارة وسطى

 - *0.473- *1.148 إدارة تشغيلية
 0851- *1.513- - إدارة عليا التغيَت يف طرف العمل

 *0.663 - *1.513 إدارة وسطى

 - *0.633 0.581 إدارة تشغيلية
 *0.752- *1.603- - إدارة عليا تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 *0.851 - *1.603 إدارة وسطى

 - *0.851 *0.752 إدارة تشغيلية
 0.661- *1.173- - إدارة عليا كل المحاور

 *0.512 - *1.173 إدارة وسطى

 - *0.512- 0.661 إدارة تشغيلية
 spss: سلرجاتالمصدر

للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت ادلوقع  Sicheffeإختبار  ( بعنوان 111من اجلدول رقم)   
لصاحل اإلدارة عليا، وسطى، تنفيذية إال أنو كان. صلد أن الفروق يف متغَت ادلوقع الوظيفي بُت اجملال إدارةالوظيفي، 
 الوسطى.

احملاور بلغت لكل  0.05( ومستوى معنوية 80.02عند درجة حرية) Fصلد أن  قيمة اإلختبار  وعليو
ستوى ادلعنوية لكل ، كذلك سجلت  قيمة م3.11جلدولية اليت تساوي ا Fوىي أكرب من قيمة  14.282

ما يؤكد قبول الفرض البديل القائم على وجود فروق وىو  ،0.05وىي أفل من مستوى معنوية ،0.000احملاور 
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عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة  ذات داللة إحصائية تعود دلتغَت ادلوقع الوظيفي بُت إجابات أفراد
 اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة.

  :لدرجة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود دلتغَت عدد الدورات التدريبية الفرضية الفرعية السادسة
 ة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأإلتزام 

 يعود لمتغير عدد الدورات التدريبية. F(:تحليل التباين األحادي 112جدول رقم)
 األبعاد

 
مستوى  F الحسابيالمتوسط 

ال  المعنوية
 توجد

دورة 
واحدة إلى 

 دورتان

من ثالث إلى 
 أربع دورات

خمسة 
دورات 

 فأكثر
 0.000 11.968 3.28 3.25 3.27 3.66 إدارة التغيَت  تطور مفهوم

التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل 
 االقتصاد ادلعريف

2.62 3.74 3.17 3.87 11.025 0.000 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا 
للتوجو ادلبٍت على متطلبات إقتصاد 

 ادلعرفة

3.35 3.46 3.06 3.14 1.426 0.242 

التنظيمية لبناء التغيَت يف الثقافة 
 ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريف

3.75 3.36 3.34 3.46 0.874 0.458 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية 
 التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

3.73 3.27 3.45 3.50 0.552 0.648 

 0.639 0.566 3.55 3.34 3.37 3.63 التغيَت يف طرف العمل 
 0.112 2.065 3.77 3.64 3.27 3.46 اجلزائرية أفاق تطوير ادلنشأة

 0.078 2.357 3.88 3.65 3.37 3.64 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر

 

لكل بعد  وذلك يعود دلتغَت عدد الدورات التدريبية، Fربليل التباين األحادي بعنوان  (112)من اجلدول رقم    
لكل من تطور مفهوم إدارة التغيَت،التغيَت يف  Fمن أبعاد الدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد حيث سجلت قيمة 

، ما يؤكد 0.05وذلك عند مستوى معنوية أقل من  2.72اجلدولية اليت تساوي  Fاإلسًتاذبية، قيمة أكرب من 
، يف حُت Sicheffeفروق بُت ادلتوسطات بإجراء إختبار وجود فروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة وتتم دراسة ال

 .0.05سجلت باقي األبعاد مستوى معنوية أكرب من 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير عدد الدورات التدريبية Sicheffe(: إختبار  113جدول رقم)
دورة  ال توجد  الفرق األبعاد

 دورتان-واحدة
 -ثالث دورات

 أربع دورات
أكثر من خمسة 

 دورات
تطور 
مفهوم 
إدارة 
 التغيير

 *12.863- *9.292- *9.292- - ال توجد 

 3.572- 0.000 - *9.292 دورتان-دورة واحدة
 3.572- - 0.000 *9.292 أربع دورات-ثالث دورات

12.863 أكثر من مخسة دورات
* 

3.372 3.372 - 

التغيير 
في 

 اإلستراتجية

 11.225*- 4.917- 6.417- - ال توجد 
 4.809- 1.500 - 6.417 دورتان-دورة واحدة

 *6.309 - 1.500- 4.917 أربع دورات-ثالث دورات

11.225 أكثر من مخسة دورات
* 

4.809 8.785* - 

 spss: سلرجاتالمصدر

للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت عدد  Sicheffeإختبار   ( بعنوان113من اجلدول رقم)   
والتغيَت يف اإلسًتاذبية إال وق يف عدد الدورات التعليمية بُت تطور مفهوم إدارة التغيَت صلد أن الفر ،الدورات التدريبية

 أنو كان لصاحل تطور مفهوم إدارة التغيَت.
  2.357بلغت لكل احملاور  0.05ى معنوية ( ومستو 79.3عند درجة حرية) Fاإلختبار وعليو صلد أن قيمة    

 0.078، كذلك سجلت  قيمة مستوى ادلعنوية لكل احملاور 2.72جلدولية اليت تساوي ا Fوىي أقل من قيمة 
، وىو  ما يؤكد قبول الفرض الصفري القائم على عدم وجود فروق ذات 0.05وىي أكرب من مستوى معنوية 

رات التدريبية بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة داللة إحصائية تعود دلتغَت عدد الدو 
 اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

  :د دلتغَت عدد الدورات التعليمية لدرجة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  تعو الفرضية الفرعية السابعة
الدراسة تعود دلتغَت عدد الدورات التعليمية حول واقع إدارة التغيَت يف ادلنشأة اجلزائرية إجابات أفراد عينة إلتزام 

 وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة"

 يعود لمتغير عدد الدورات التعليمية. F(:تحليل التباين األحادي 114جدول رقم)
 األبعاد
 

مستوى  F الحسابيالمتوسط 
ال  المعنوية

 توجد
واحدة  دورة

 إلى دورتان
من ثالث إلى 

 أربع دورات
خمسة 

 دورات فأكثر
 0.000 9.173 3.28 3.19 3.32 3.77 تطور مفهوم إدارة التغيَت 

التغيَت يف اإلسًتاذبية يف ظل 
 االقتصاد ادلعريف

2.29 3.02 2.88 3.85 9.2595 0.000 

التغيَت يف الكفاءات البشرية وفقا 
متطلبات إقتصاد للتوجو ادلبٍت على 

 ادلعرفة

3.28 2.90 3.01 3.12 0.722 0.542 

التغيَت يف الثقافة التنظيمية لبناء 
 ثقافة التغيَت يف ظل إقتصاد معريف

3.59 3.17 3.81 3.46 1.558 0.206 

التغيَت يف التكنولوجيا لتلبية 
 التغَتات احلاصلة يف بيئة االعمال

3.68 3.35 3.53 3.49 0.470 0.704 

 0.591 0.641 3.52 3.17 3.40 3.62 التغيَت يف طرف العمل 
 0.239 1.433 3.75 3.70 3.45 3.50 أفاق تطوير ادلنشأة اجلزائرية

 0.118 2.022 3.86 3.66 3.53 3.67 كل المحاور
 spss: سلرجاتالمصدر

ربليل  ، صلد أنالتعليمية يعود دلتغَت عدد الدورات Fربليل التباين األحادي بعنوان  (114)من اجلدول رقم   
سجلت لكل  Fقيمة  أن التباين دلتغَت عدد الدورات التعليمية لكل بعد من أبعاد الدراسة وللدرجة الكلية لألبعاد

وذلك عند  2.72اجلدولية اليت تساوي  Fمن تطور مفهوم إدارة التغيَت،التغيَت يف اإلسًتاذبية، قيمة أكرب من 
ما يؤكد وجود فروق يف إجابات أفراد عينة الدراسة وتتم دراسة الفروق بُت ، 0.05مستوى معنوية أقل من 
 .0.05، يف حُت سجلت باقي األبعاد مستوى معنوية أكرب من Sicheffeادلتوسطات بإجراء إختبار 

 
 
 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 للفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير عدد الدورات التعليمية. Sicheffe(: إختبار  115جدول رقم)
-دورة واحدة ال توجد الفرق األبعاد

 دورتان
 -ثالث دورات
 أربع دورات

أكثر من 
 خمسة دورات

تطور 
مفهوم 
إدارة 
 التغيير

 9.793- 5.358- *7.233- - ال توجد 
 2.560- 1.875 - *7.233 دورتان-دورة واحدة

 4.435- - 1.875- 5.358 أربع دورات-ثالث دورات
 - 4.435 2.560 *9.793 أكثر من مخسة دورات

التغيير 
في 

 اإلستراتجية

 7.793*- 0.992 0.333- - ال توجد 
 7.460- 1.325 - 0.333 دورتان-دورة واحدة

 *8.785- - 1.325- 0.992- أربع دورات-ثالث دورات

 - *8.785 *7.460 *7.793 أكثر من مخسة دورات
 spss: سلرجاتالمصدر

للفروق ادلتعددة بُت ادلتوسطات حسب متغَت عدد الدورات  Sicheffeإختبار   ( بعنوان   من اجلدول رقم)
والتغيَت يف اإلسًتاذبية إال أنو  د الدورات التعليمية بُت تطور مفهوم إدارة التغيَت صلد أن الفروق يف عد ،التعليمية

 كان لصاحل التغيَت يف اإلسًتاذبية.
 2.022بلغت لكل احملاور  0.05( ومستوى معنوية 79.3عند درجة حرية) Fقيمة اإلختبار وعليو صلد أن    

 0.118، كذلك سجلت  قيمة مستوى ادلعنوية لكل احملاور 2.72اجلدولية اليت تساوي  Fوىي أقل من قيمة 
ما يؤكد قبول الفرض الصفري القائم على عدم وجود فروق ذات ، وىو 0.05أكرب من مستوى معنوية وىي ،

ائية تعود دلتغَت عدد الدورات التعليمية بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة التغيَت يف داللة إحص
 ادلنشأة اجلزائرية وأفاق تطويرىا يف ظل إقتصاد ادلعرفة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية بالمنشأة الصناعية لإلسمنت عين توتة)باتنة(

    

 خالصة الفصل

عُت توتة)باتنة( ولقد مت الوقوف على  لإلمسنت الصناعية نشأةادلالدراسة ادليدانية يف  سبحور ىذا الفصل حول 
مزايا تنافسية لتحول إىل منظمة متعلمة وإكتساب وكيف ؽلكنها ا ،ىا تسهم يف تطورىااأىم األبعاد اليت رأين

اإلقتصادي  يف ظل التطورات السريعة اليت تطرحها ضغوطات بيئة األعمال من جهة وضغوطات التوجو  ،مستدامة
التارؼلي لإلنتاج وادلوارد البشرية وإدارة اجلودة والبيئة، بالتطور  ادلتعلقةتائج أظهرت النللدولة من جهة أخرى، وقد 

يَت وتطوير منشأة إمسنت والتحليل بإستخدام الطرق اإلحصائية وظلذجة ادلعدالت البنائية وجود عالقة بُت إدارة التغ
 وقد خلص الفصل إىل النتائج التالية:، عُت توتة

إثبات الكفاءة يف التسيَت وذلك من خالل تلبية إحتياجات األسواق احمللية يف مناطق إستطاعت ادلنشأة  -
 التوزيع اخلاصة هبا من مادة اإلمسنت.

أثبتت ادلنشأة كفاءة مواردىا البشرية يف رلال البحث والتطوير وذلك دبحاولتها إلنتاج اإلمسنت البًتويل  -
 والذي يتم إسًتاده دببالغ مالية ضخمة.

يف احملافظة على البيئة، واإلنتاج وفقا دلقاييس اجلودة  تساىمآلت تكنولوجية حديثة الى إستخدام العمل ع -
ومنو ربقيق نوع من  ،وزبصيص دورات تكوينية للمحافظة على السالمة ادلهنية واألمن ،للمحافظة على العمالء

اعاة تطبيق متطلبات الوصول إىل التنمية الرضا الوظيفي، لذا فادلنشأة إستطاعت يف رلال إدارة اجلودة والبيئة مر 
 ( ضمن مسارىا إذباه التكيف مع تغَتات بيئة األعمال.والسالمة ادلستدامة وربقيق الثالثية )اجلودة، البيئة، األمن

سبتلك منشأة اإلمسنت زلل الدراسة الكفاءات البشرية الالزمة اليت سبكنها من الوصول إىل منشأة تغيَت  -
حيث حددت زلاولة تطبيق مصفوفة إدارة التغيَت وربديدا عند دراسة األثر ادلتعلق بعملية ، لمة(حديثة) منظمة متع

إال أهنا مرتبطة بادلوافقة والدعم من  ،التغيَت أن عملية دعم قائد التغيَت مرتبطة مرتفعة وتؤيدىا مجيع الكفاءات
 طرف رلمع إمسنت اجلزائر جيكا. 
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 البحــــــث العلمــــــي و وزارة التعليـــــــم العـــــــايل

 -بسكرة-زلمد خيضرجامعة 

 لية العوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًنك

 قسم علوم التسيًن

 استبيان حول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المدراء والموظفين.  السيدات و السادة الكرام

 بعد التحية واإلحرتام:

خصيصا للحصول على ليت صممت ا ضع بٌن أيديكم ىده االستمارةيشرفين أن أنشكر لكم بداية على حسن التعاون ،و 
جبامعة ستكماال دلتطلبات احلصول على درجة دكتوراه علوم يف منامجنت ادلنظمات إالبيانات الالزمة إلعداد الدراسة ادليدانية

 بسكرة.

وموضوعية  أسئلة االستبيان بدقة كل  ونظرا ألمهية رأيكم يف حتقيق أىداف ىذه الدراسة، فإننا نأمل منكم التكرم باإلجابة على
علما بأنو سيتم التعامل مع ادلعلومات الواردة يف االستبيان بسرية تامة وستستخدم ألغراض ،لتحديد نتائج الدراسة وتعميمها

 البحث العلمي فقط. 
 

 آملٌن أن دتنحوىا جزءا من وقتكم الثمٌن
 

في ظل  ائرية وأفاق تطويرهاز واقع إدارة التغيير في المنشأة الج
(دراسة حالة مصنع األسمنت عين توتة )باتنة -إقتصاد المعرفة  

:الدكتورةإعداد الباحثة:                                                               إشراف   
 بشوع سعاد                                                                  بن مساعٌن حياة           
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 وسنقدم لكم  شرحا لبعض ادلصطلحات الواردة يف اإلستبيان.

 
 تعريفه المصطلح

ىو إستجابة ونتيجة طبيعية للحراك والنمو الذي حيدث يف منظمات األعمال والقدرة على التكيف   التغيير
 واإلستجابة وىو احلالة الطبيعية يف حياة الفرد وادلنظمات

حتقيق إسرتاجتية اإلستخدام ادلنظم للمعرفة واألدوات وادلوارد ادلتعلقة بالتغيًن واليت تضمن للمنظمة القدرة على  إدارة التغيير
 األعمال.

ىي إستعمال نفوذ وقوة معينة لتحقيق أىداف زلددة عن طريق ادلرؤوسٌن، ويستمد القائد نفوذه  وقوة تأثًنه  قيادة التغيير
على العاملٌن مبصدرين أوذلما القوة الشرعية)السلطة( واليت تعرب عن ادلكانة وادلركز الذي يستمد منو القائد 

 احلوافز ادلادية وادلعنوية للتأثًن على ادلرؤوسٌن القدرة على تقدمي
يعىن هبا  اإلمتناع عن التغيًن والتمسك باألوضاع القائمة،أو ىو عدم إمتثال األفراد للتغيًن بالدرجة ادلناسبة  مقاومة التغيير

 والركون للمحافظة على الوضع القائم.

 ثقافة التغيير
 

ادلشرتكة واليت تعد كدليل لألفراد يف ادلؤسسة ينتج من خالذلا معايًن  ىي رلموع القيم وادلعتقدات والتوقعات
 تؤثر بشكل كبًن على سلوكيات األفراد واجلماعات داخل ادلؤسسة

 إدارة الجودة
 

ىي الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل اليت تشجع العاملٌن للعمل ضمن فريق واحد شلا يعمل على خلق 
 حاجات ادلستهلكٌن.قيمة مضافة لتحقيق إشباع 

 ىي قدرة ادلنشأة على تسويق منتجاهتا وزيادة مبيعاهتا يف ظل ادلنافسة) األسواق احمللية أو األسواق العادلية( القدرات التنافسية
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 بيانات عامة.: الجزء األول

 (الرجاء ضع عالمةx.أمام العبارة التي تعكس واقع مسارك المهني ) 

   أنثى ذكر الجنس
 سنة 04أكثر من  سنة 03إىل04من  سنة 03إىل  03من سنة 03أقل من العمر

 مؤىل أخر دراسات عليا جامعي ثانوي المؤهل العلمي
  سنة 41أكثر من  سنة 41إىل44من  سنة   إىل30من  الخبرة

  اإلدارة التشغيلية  اإلدارة الوسطى اإلدارة العليا الموقع الوظيفي
 مخسة دورات فأكثر  دورات 0 -دورتان دورتان -دورة واحدة ال توجد التدريبيةعدد الدوارات 

 مخسة دورات فأكثر دورات 0 -دورتان دورتان-دورة واحدة  ال توجد عدد الدورات التعليمية.
 

 الجزء الثاني:

 (ضع عالمةx أمام العبارة ) .التالية 

 .المسار بين الواقع والمخطط( في المنشأة الجزائريةاإلستعداد إلدارة التغيير) تحديد المحور األول: 

اليت قامت هبا منذ  اإلجراءاتس مدى توافق مؤسستكم وواقع إدارة التغيًن من خالل مجلة ىذا احملور أن تعك حتاول عبارات   
 للتكيف مع التغًنات احلاصلة يف احمليط. تأسيسها

رقم العبارة
 المقياس المستعمل العبارة 

موافق 
 يشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد موافق
 بشدة

 تطور مفهوم إدارة التغيير
إستفادت مؤسستكم  منذ تأسيسها من الدعم الالزم لضمان بقائها  0

 وإستمرارىا. 
     

تعتمد مؤسستكم على تنفيذ القرارات ادلرسلة ذلا من طرف ادلدرية اجلهوية  2
 منذ تأسيسها إىل اليوم.

     

مؤسستكم على التطبيق الصارم للقانون يف القطاع الذي تنشط فيو  تعتمد  3
 إلدتام ادلهام  ادلوكلة ذلا.

     

      تعكس القرارات ادلتخذة من طرف  ادلدرية اجلهوية  التوجو البًنوقراطي.  4
      عايشت مؤسستكم مرحلة إنتقالية للوصول إىل تلبية متطلبات السوق. 5
      العاملٌن  على تطور مؤسستكم.أثر نقص  6
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      أثر عدم توفر ادلوارد ادلالية الالزمة على توقف نشاط مؤسستكم. 7
      احمليط العادلي.إستطاعت ادلؤسسة التكيف مع ادلتغًنات احلاصلة يف  8
إستطاعت مؤسستكم الوصول إىل حتقيق التوافق بٌن إمكانيات العاملٌن  9

 والتكنولوجيا
     

حق األجيال حترص مؤسستكم عند إستخدامأآلالت تكنولوجية حديثة  01
 القادمة.

     

تتوقف عملية التغيًن يف مؤسستكم على مسامهتها يف تلبية إحتياجات  00
 السوق الوطنية.

     

 التغيير في اإلستراتجية في ظل االقتصاد المعرفي
ادلستقبلية على مستوى تعمل مؤسستكم على ادلشاركة يف وضع الرؤية  02

 ادلدرية اجلهوية بقسنطينة
     

تستند مؤسستكم لتحقيق األىداف ادلسطرة بالتخطيط ذلا على مراحل  03
 زمنية.

     

تراعي مؤسستكم وضع نظام لتحفيز العاملٌن ادلؤىلٌن أكادمييا وعمليا  04
 لتحقيق األىداف.

     

التعاونية بٌن سلابرىا وسلابر البحث تعمل مؤسستكم على إقامة العالقات  05
 والتطوير يف ادلنشآت الناشطة يف نفس القطاع.

     

      ادلرغوب. على أسلوب الضغط إلحداث التغيًن مؤسستكمتعتمد  06
تقاوم التغيًن خوفا من فقدان منصبك بسبب ترقية الكفاءات على    07

 حساب اخلربة.
     

      كثرة االخطاء و عدم الرغبة يف أداء ادلهام ادلوكلة سببها عملية التغيًن.               08
      من أجل رفض عمليات التغيًن احلاصلة.حركات إحتجاجية تشارك يف  09
      فشل عملية التغيًن يف مؤسستكم بسبب كثرة ادلشاكل اإلجتماعية 21

 وفقا للتوجه المبني على متطلبات إقتصاد المعرفةالتغيير في الكفاءات البشرية 
      .تعليميةالربامج مؤىالتكم من خالل التعتمد ادلؤسسة على رفع  20
      تعمد مؤسستكم على إدراج دورات تدريبية يف ادلستويات التشغيلية. 22
      دتنح مؤسستكم نفس الفرص لإلستفادة من الدورات التعليمية. 23
      تعمل مؤسستكم على وضع برامج تعليمة خاصة بإدارة عملية التغيًن.  24
      تساعد الربامج التعليمية يف مؤسستكم على تطوير مهارات العمل الفردية. 25
تعتمد مؤسستكم على وضع معايًن لتقييم أداء العاملٌن بعد إنتهاء  26

 الدورات التعليمية
     

     ادلعارف الناجتة عن التعلم واخلربة يف مؤسستكم تسمح بالوصول إىل أفكار  27
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 إبداعية
      حترص مؤسستكم على تطوير الكفاءات القادرة على إنتاج أفكار إبداعية 28
تشجع مؤسستكم ادلبادرات اإلبتكارية  اليت تسهم يف إدارة عملية التغيًن  29

 مبرونة
     

على تشكيل وحدات متخصصة يف رلال البحث تعمل مؤسستكم  31
 والتطوير

     

      تعتمد مؤسستكم على نتائج البحث والتطوير لتقدمي منتج جديد  30
إىل تفعيل القنوات الغًن رمسية لإلتصال) الشائعات(  مؤسستكم تلجأ 32

 فوائد عملية التغيًن.يح ضلتو 
     

      فعالية عملية التغيًن. تدعم اإلدارة العليا  وجود قائد لضمان 33
تعتمد مؤسستكم على قائد ميلك مؤىالت متميزة تؤثر يف سلوك العاملٌن  34

 بإجتاه إجيايب لعملية التغيًن.
     

تعاونية للعمل بروح الفريق والتعاون ناء عالقات حتفز مؤسستكم على ب 35
 اجلماعي.

     

      العمل كأسلوب إلصلاح عملية التغيًن فرقيعتمد مؤسستكم علىتشكيل  36
تعمل فرق العمل على متابعة مستجدات التعليمات فيما تعلق بعملية  37

 التغيًن
     

إدارة التغيير)اإلمكانيات المادية وأساليب العمل المعتمدة( في المنشأة الجزائرية في ظل إقتصاد  تنفيدالمحور الثاني: 
 .المعرفة

تنفيذ مسارعملية التغيًن بالتغيًن يف التكنولوجيا وطرق العمل  أن تعكس مدى قدرة ادلؤسسة على حتاول عبارات ىذا احملور   
 وإستخدام التكنولوجيا.

رقم العبارة
 المقياس المستعمل العبارة 

موافق 
 يشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد موافق
 بشدة

 لبناء ثقافة التغيير في ظل إقتصاد معرفيالتغيير في الثقافة التنظيمية 
      اجملتمع احملليتتوافق ثقافة مؤسستكم مع ثقافة  38
      تؤثر اللوائح والتنظيمات القانونية على سًن العمل يف مؤسستكم  39
      تركز مؤسستكم على القيم الداعمة لتغيًن الثقافة السائدة  41
مجيع الفعاليات اليت تقوم هبا مؤسستكم  من يعزز  إستخدام الشعارات يف  40

 تغيًن الثقافة السائدة
     

     تركز مؤسستكم على نشر مفاىيم اجلودة كجزء أساسي من الثقافة  42
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 السائدة
      التعليمية يساىم يف ترسيخ ثقافة جديدة الربامج اإلعتماد على 43
القيم والسلوكيات الداعمة اإلعتماد على فرق العمل  يساىم يف تغيًن  44

 لزرع ثقافة جديدة
     

 التغيير في التكنولوجيا لتلبية التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال
أنظمة ادلعلومات اإلدارية  ادلستخدمة تراعي التطورات احلاصلة يف اجملال  45

 التكنولوجي
     

      بسرعةتساعد أنظمة ادلعلومات يف مؤسستكم على إختاذ القرارات  46
تعمل مؤسستكم يف بيئة عمل تكنولوجي دتس مجيع وظائف اذليكل  47

 التنظيمي
     

      يتم إصلاز األعمال بإستخدام شبكة األنرتنت يف ادلعامالت الداخلية 48
تركز مؤسستكم على النقل السريع وادلنتظم للمعلومات بينها وادلدرية  49

 اجلهوية بقسنطينة
     

      تقليل اإلجراءات البًنوقراطيةتساىم تكنولوجيا ادلعلومات من  51
يساىم تغيًن اآلالت وفقا للتكنولوجيا اجلديدة على إحداث التعديالت  50

 الضرورية حلل مشاكل اإلنتاج
     

 أسلوب تقدمي اخلدمات اإللكرتونية  على إتباعمؤسستكم تعتمد  52
 لتحقيق رضا عمالئها.

     

      ختفيض تكاليف اإلنتاجيساىم إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من  53
      يسمح إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات من الدخول إىل أسواق جديدة 54
      معاجلة ادلشاكل اإلداريةحتديد و دام تكنولوجيا ادلعلومات من يساىم إستخ 55
الوصول إىل حتقيق يساىم نقل وتبادل ادلعلومات بٌن ادلوظفٌن من  56

 األىداف ادلسطرة
     

 التغيير في طرق العمل
تقتضي شروط العمل يف مؤسستكم على تداول ادلناصب اإلدارية يف  57

 سلتلف ادلستويات التنظيمية.
     

      تستند مؤسستكم على التعيٌن وفقا للمؤىالت اليت تتطلبهاشغل الوظيفة  58
      مواقيت العمل بدقة تستند مؤسستكم على احرتام 59
      دتنح مؤسستكم حوافز مادية لتشجيع أداء ادلهام بنجاح 61
      يسمح ادلرونة يف أداء ادلهام من تقليل الزمن ادلخصص ذلا 60
تسمح مؤسستكم للموظفٌن اجلدد مبؤىالت جامعية من طرح أفكار  62

 للعمل 
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 .سية مستدامة في ظل إقتصاد معرفيفالجزائرية تمتلك مزايا تناالوصول إلى منشأة المحور الثالث:

 إمتالك مزايا تنافسية.حتاول عبارات ىذا احملور أن تعكس الصورة ادلستقبلية للمؤسسة وتوجهها ضلو 
رقم العبارة

 المقياس المستعمل العبارة 
موافق 
 يشدة

ال  محايد موافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

ضغوطات بيئة األعمال اخلارجية التقليل من العراقيل اليت تسهم  دراسة  63
 حتول دون تطورىا

     

      يسهم خلق جو عمل ميتاز بالرضا الوظيفي بدعم إستدامة التغيًن الفعال 64
      يساعد دراسة اإلمكانيات ادلادية دلؤسستكم يف حتديد توجهاهتا ادلستقبلية  65
سياسات دتكنها من ادلفاضلة بٌن البدائل فيما تسعى مؤسستكم إلتباع  66

 تعلق مبواردىا ادلالية
     

      يساعد تطبيق متطلبات اجلودة بتقدمي منتج مبوصفات عادلية 67
يساعد وضع برامج تعليمية تراعي تعليم تطبيق العاملٌن دلؤىالهتم يف تطور  68

 اإلبداع
     

69 
 

احملافظة على اآلالت التكنولوجية العالية تسهم وضع برامج تدريبية دورية يف 
 التكلفة

     

تسهم  العمل التعاوين خبربات متنوعة يف تعزيز مؤسستكم إلمتالك مزايا  71
 تنافسية

     

      يساعد إعتماد مؤسستكم على الرقابة الذاتية من إستدامة صلاح التغيًن 70
يساىم تشارك ادلعارف بٌن ادلوظفٌن يف حلقات مناقشة من إنتاج أفكار  72

 مبدعة 
     

التعلم اجلماعي لقطاع شركات إمسنت الشرق من توحيد اجلهود يساىم  73
 للوصول إىل مزايا تنافسية مستدامة

     

      يساىم القطاع الذي تنشط فيو مؤسستكم يف تنامي تنافسية الدولة 74
 

 على تعاونكمشكرا 
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(: قائمة المحكمين20الملحق رقم)  

 الرقم اإلسم واللقب الرتبة مؤسسة اإلنتساب
تعلم عايل ةأستاذ جامعة بسكرة  10 بن مساعني حياة 

تعليم عايل ةأستاذ جامعة باتنة  10 حيياوي نعيمة 
أ وحماضر  ةأستاذ جامعة خنشلة  10 مانع سربينة 

أ ةحماضر  ةأستاذ جامعة باتنة  10 فرحايت لويزة 
 10 بوفالة حممد سيف الدين أستاذ حماضر أ جامعة قسنطينة
 10 عزيزي نذير أستاذ حماضر أ جامعة قسنطينة
 10 حجازي مساعيل أستاذ حماضر أ جامعة بسكرة

أ ةحماضر  ةأستاذ جامعة سكيكدة  10 قحام وهيبة 
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