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شكـ ـ ـر وتقدي ـ ـ ـ ـر
الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه على منه وفضله ،والصالة والسالم على رسول الهدى
والرحمة سيدنا وقـائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في هذا المقـام أتقدم بعميق وخالص الشكر واالمتنان إلى الدكتور الفـاضل عثمان حسن عثمان
على كل توجيهاته وجهوده وكثير نصائحه ،وعلى كل دقيقة أخذت من وقته .فجزاك اهلل خير
الجزاء وأنزلك منزل الشهداء.
أتقدم بجزيل الشكر الدكتور كمال قـاسمي بلعجوز حسين و للدكتور سعيدي يحي على
مالحظاتهم القيمة .وكل أساتذة كلية العلوم االقتصادية وخاصة أساتذة قسم علوم التسيير .أخص
منهم رئيس المشروع الدكتور برحومة عبد الحميد ،ورئيس القسم الدكتور قراوي.
كما أتوجه بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة األفـاضل على قبولهم مناقشة هذه المذكرة المتواضعة.
كل الشكر واالحترام أيضا لمسؤولي وموظفي المديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة وموظفي
وكالة سيدي عيسى ووكالة بوسعادة على حسن تعاونهم وتوجيهاتهم.
أكبر الشكر والحب لعائلتي.
لكل أصدقـائي وأحبتي الذين دعموني بمالحظاتهم وبدعائهم أقول لكم شكرا.
تقديري واحترامي.
بلحسين ليندا

أ

إه ـ ـ ـ ــداء
إلى روحك الطيبة أكتب أبتي فقيدي وعضدي سأبقى على العهد صافية القـلب نقية اليد مقـاومة
للفشل ،دع روحك تعانق روحي في كل لحظة،حيث ما أكون ...إليك كل الوفـاء".....رحمك اهلل"
إلى ياسمينة الروح .........روح الحياة.........وحياة الروح.........الطاهرة أمي..........حفظك اهلل
إلى رياحين حياتي وشقـائق روحي .........إخوتي وأخواتي.........أحبكم
إلى الكريمين جدي وجدتي
إلى صديقـاتي وكل زمالئي
إلى كل من أحبه ويحبني أهدي لكم هذا العمل
مودتي واحترامي.
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مقدمة
نعيش اليوم عصر التغيري عصر الفاعلية االنطالق والتحرر ،عصر تتواىل فيه املستجدات وتعززها التغيريات
الفنية ،التكنولوجية ،االخرتاعات ،ثورة االتصاالت واملعلومات .مجيعها تشكل حتديا شديد القسوة ملتخدي القرار،
لذلك جند أن اإلحاطة مباهية التغيري وإدارته وأمهيتها يف إحداث التحسينات والتطورات اليت يتطلع إليها األفراد،
اجملتمعات ،واملؤسسات أمر حمتوم ال ميكن جتاهله بل أصبح من الضرورة مبا كان التعامل معه فهو الثابت الوحيد
يف احلياة ،وهو أكثر من يعرب عن التطور مبختلف أشكاله.
نتيجة لذلك أصبحت مؤسسات االتصاالت باعتبارها أحد أهم القطاعات احليوية يف اقتصاديات الدول
تويل أمهية بالغة إلدارة عمليات التغيري ،سعيا وحرصا منها على إرساء تطور فعلي وحقيقي ،مواكب لتطلعات
األفراد يف هذا اجملال ،وملواجهة التحديات التنافسية اليت فرضتها التطورات املتسارعة يف بيئتها الداخلية واخلارجية.
بناءا عليه سارعت الدولة اجلزائرية إدراكا منها باألمهية البالغة هلذا القطاع إىل سن قوانني أزالت من خالهلا مظاهر
االحتكار احلكومي ،كما شجعت االستثمارات القادرة على استيعاب التقنيات والتكنولوجيات احلديثة ،خللق
منافسة من شأهنا املسامهة يف التنمية االقتصادية ،االجتماعية والتكنولوجية .وإذ أن الوعي بأمهية التغيري يف هذه
املؤسسات أصبح يشغل حيزا كبريا ومن أعلى املستويات واهليئات فيها حتولت إدارة التغيري إىل آداة هامة من
أدوات التعامل مع التحوالت احلاصلة ومواجهة حاالت عدم الثبات .ويقع على عاتق املسؤولني يف هذه احلالة
ضرورة املعرفة الدقيقة ألسباب التغيري وتأثرياته والغاية منه ،فال جيب أن يكون غاية يف حد ذاته إمنا وسيلة لتحقيق
التميز ،ولالنتقال من وضع حايل إىل وضع مستقبلي أفضل ،فالتغيري املخطط اذا ما متت إدارته بالشكل املطلوب
فهو مفتاح حقيقي لتحقيق وحتسني امليزة التنافسية هلذه املؤسسات ،ذلك أنه قوة دافعة حنو حتقيق النمو والتطور
واحلفاظ على املكانة السوقية يف خضم املنافسة الشديدة يف هذا اجملال ،وال جيب بأي حال من األحوال إغفال
دور كل األطراف العاملة يف املؤسسة ،ملا هلم من تأثري على إجناح برامج التغيري أو إفشاهلا من خالل املقاومة
املتوقعة للتغيري .وكذا املؤسسات ذات الصلة يف هذا اإلطار.
بناءا عليه يتضح بأن بناء ميزة تنافسية يف مؤسسات االتصاالت والسعي اجلدي لتحسينها ،حُيتم عليها
ضرورة املواكبة احلثيثة للتغيري من خالل ختطيط براجمه ،معرفة أسبابه ،جماالته واسرتاتيجياته ،هذا ما يحتم على هذه

املؤسسات توفري أرضية تنظيمية وإدارية ينشأ عنها املناخ الالزم لتحقيق األهداف املنشودة من عمليات التغيري،
وإلمكانية تطوير وتنمية ميزة تنافسية مستدامة.
من هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتحديد األطر واملفاهيم النظرية إلدارة التغيري ،جماالهتا،
أهدافها واسرتاتيجيتها .وفيما يلي سيتم التطرق إىل إشكالية الدراسة ،فرضياهتا ،أمهيتها ،أهدافها ،أسباب اختيار
موضوعها ،الدراسات السابقة ،حدودها وهيكلها.

2

مقدمة
أوال :تحديد وصياغة اإلشكالية

قصد التحسني املستمر للميزة التنافسية والعمل على تطويرها واحملافظة عليها أطول فرتة ممكنة ،يفرتض على
مؤسسات االتصاالت املتابعة الدائمة للتغريات يف توقعات ورغبات الزبائن ،بالتايل سعيها املتواصل إلدخال
جتديدات مستمرة يف خدماهتا ومنتجاهتا ،هذا ما يتطلب من املسؤولني يف هذه املؤسسات تبين مداخل تغيريية
جتسد مبدأ التحسني الدائم يف امليزة اليت تتوفر عليها .من هنا يربز دور وأمهية إدارة التغيري من قبل املسؤولني يف
اإلدارة العليا لتحسني امليزة التنافسية يف املؤسسة.
على ضوء ذلك ميكن طرح التساؤل اإلشكايل الرئيسي التايل:
ما هو دور إدارة التغيير في تحسين الميزة التنافسية في المديرية العملية التصاالت الجزائر؟
ضمن اإلطار العام هلذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما هي العوامل اليت تدفع املوظفني إىل حتسني امليزة التنافسية للمديرية؟
 .2ما مدى إدراك املوظفني يف املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة ألمهية متطلبات ومبادئ إدارة التغيري؟
.3كيف ميكن إحداث عمليات تغيري تؤدي إىل حتسني امليزة التنافسية للمديرية من وجهة نظر موظفيها؟
.4كيف يؤثر تطبيق عمليات إدارة التغيري على امليزة التنافسية للمديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة؟
ثانيا :فرضيات الدراسة
 .1الفرضية الرئيسية
تبني المديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة إلدارة التغيير ،يؤدي إلى تحسين وتطوير الميزة
التنافسية التي تمتلكها والحفاظ عليها.
 .2الفرضيات الفرعية
انطالقا من الفرضية الرئيسية ،اإلشكالية واألسئلة الفرعية املذكورة أعاله ،ميكن إدراج الفرضيات الفرعية
وحماولة الكشف عن مدى صحتها ميدانيا الحقا .وهي كما يلي:
 .1يوجد اهتمام كبري من قبل املوظفني بتحسني امليزة التنافسية للمديرية؛
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 .2يعترب إدراك املوظفني ألمهية متطلبات ومبادئ إدارة التغيري من متطلبات اإلدارة الناجحة للتغيري؛
 .3ميكن االعتماد على جمال التكنولوجيا ،األفراد واهليكل التنظيمي كمداخل إلحداث عمليات تغيري تؤدي إىل
حتسني امليزة التنافسية للمديرية من وجهة نظر موظفيها؛
 .4يؤثر تطبيق عمليات إدارة التغيري بشكل اجيايب على امليزة التنافسية للمديرية العملية التصاالت اجلزائر
باملسيلة.
ثالثا :أهمية الدراسة

تظهر أمهية هذه الدراسة من خالل النقاط اآلتية:

 .1ادراج املفاهيم املتعلقة بكل من إدارة التغيري وامليزة التنافسية؛
 .2إبراز أمهية وأهداف إدارة التغيري ،وأهم الربامج واالسرتاتيجيات اليت ميكن اعتمادها لتحقيق تغيري ناجح يسهم
يف تطوير امليزة التنافسية؛
 .3التعرف على عوامل وواقع التغيري يف مؤسسات االتصاالت بصفة عامة ،وتقدمي حملة عن املديرية العملية
التصاالت اجلزائر باملسيلة ومظاهر إدارة برامج التغيري اليت حتدث على مستواها؛
 .4مسامهة هذه الدراسة يف جعل املؤسسة حمل الدراسة تتبىن التغيري اهلادف وتشجع على إحداثه باستمرار،
لتحقيق التميز فيما تقدمه من خدمات ومنتجات؛
 .5إثراء الرصيد املكتيب مبرجع جديد حول موضوع إدارة التغيري وعالقته بامليزة التنافسية.
رابعا :أهداف الدراسة
ميكن توضيح األهداف املرجو حتقيقها بناءا على هذه الدراسة يف النقاط التالية:
 .1حماولة اإلجابة على التساؤالت املطروحة وتأكيد صحة ما وضعناه من فرضيات من عدمه؛
 .2توضيح اإلطار النظري إلدارة التغيري وحتديد التأثري الناتج من تطبيق عملياهتا على امليزة التنافسية للمديرية
العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة؛
 .3التأكيد على ضرورة اعتماد التغيري ألمهيته البالغة يف مواجهة التحوالت اليت تفرضها البيئة االقتصادية الوطنية
والدولية اليوم؛
 .4التعرف على معوقات التغيري وصعوبة إدارته يف مثل هذه املؤسسات؛
 .5حماولة تطبيق الدراسة النظرية وإسقاط ما ميكن إسقاطه من جوانبها على أرض الواقع للتتبع النتائج عن قرب،
هبدف تقليص الفجوة بني اجلانب النظري وما هو موجود فعليا.
 .6تقدمي بعض املقرتحات واحللول للمسريين يف املديرية يف حالة إقدامهم على إحداث عمليات تغيري مستقبلية.
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خامسا :أسباب اختيار الموضوع

من بني أهم أسباب اختيار موضوع الدراسة هاته نذكر ما يلي:
 .1صلة موضوع الدراسة بالتخصص الذي أدرس فيه؛

 .2الوعي بأمهية املوضوع خاصة يف ظل التحوالت واملستجدات املتسارعة يف مؤسسات االتصاالت؛
 .3الرغبة الذاتية يف تناول موضوع إدارة التغيري وامليزة التنافسية؛
 .4االهتمام الكبري الذي أصبحت حتظى به إدارة التغيري سواء يف الدراسات واألحباث اإلدارية واالقتصادية ،أو
من خالل املمارسة العملية يف املؤسسات مبختلف أشكاهلا؛
 .5يعترب التغيري خيارا موضوعيا ،وحتميا وأداة فعالة يف سبيل حتقيق االستقرار ،االستمرارية والنجاح وخلق ميزة
تنافسية متواصلة؛
 .6يعترب قطاع االتصاالت قطاعا حيوي ا ملا يتمتع به من ديناميكية ومواكبة ملختلف املستجدات ،األمر الذي
يساعد يف جتسيد الدراسة النظرية إلدارة التغيري على أرض الواقع.
سادسا :منهج وأدوات الدراسة

مراعاة لطبيعة املوضوع ،وقصد اإلجابة على األسئلة املطروحة والتوصل إىل أهداف الدراسة ،تم االعتماد على

املنهج الوصفي التحليلي ومنهج التحليل اإلحصائي ،هبدف التعبري عن الظاهرة حمل الدراسة كما وكيفا .فاملنهج
األول استخدم لوصف اإلطار النظري للبحث باالستعانة يف ذلك على :الكتب ،األطروحات واملذكرات ،اجملالت
واملقاالت ،مواقع اإلنرتنت...اخل.
أما الدراسة امليدانية فقد تم االعتماد يف مجع بياناهتا األولية على :املالحظة العلمية ،إجراء مقابالت مع بعض
املسؤولني يف املديرية ،إضافة إىل استمارة االستبيان اليت ت بتحليل معطياهتا من خالل استخدام برنامج احلزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
سابعا :الدراسات السابقة
تتوفر املكتبة العربية والوطنية على عدد مهم من الدراسات اليت تناولت موضوع إدارة التغيري من عدة جوانب،
وكذا موضوع امليزة التنافسية .يف حني مل يتوفر لدينا دراسات تعاجل انعكاسات تطبيق عمليات إدارة التغيري على
امليزة ،وفيما يلي ميكن استعراض بعض من تلك الدراسات كما يلي:
 .1دراسة قاسمي كمال ،رسالة دكتوراه ( ،)0200 – 0202جامعة سطيف :جاءت بعنوان "إعادة
هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ،حيث تطرق من خالهلا إىل موضوع إدارة
التغيري من مدخلي إدارة اجلودة الشاملة وإعادة اهلندسة ،وقد توصل إىل أنه بالرغم من امتالك املؤسسات الصغرية
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واملتوسطة القابلية إلحداث التغيري هبدف تطوير أنظمة اجلودة السائدة هبا حىت تتماشى مع نظم اإلدارة احلديثة
للجودة املرتكزة باألساس على مدخل اجلودة الشاملة ،إال أن هناك عدم اقتناع من قبل القائمني على شؤون هذه
املؤسسات باعتماد مدخل إعادة اهلندسة إلحداث التغيري املنشود.
 .2دراسة سماللي يحضية ،رسالة دكتوراه ( ،)0222جامعة الجزائر :وهي بعنوان" أثر التسييراالستراتيجي
للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مدخل الجودة والمعرفة"،

وضمح فيها أن التسيري الفعال لرأس املال الفكري يعد حمددا أساسيا ألداء وجناعة املؤسسة االقتصادية ،من خالل
االستثمار يف موجوداهتا الفكرية وجذب الكفاءات ذات القدرات ،املهارات ،املعرفة واجلودة الشاملة باعتبارها

مناذج حديثة لتثمني الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية والكفاءات الفردية يف املؤسسة االقتصادية ،اليت ترغب يف
تعظيم مزاياها التنافسية من خالل الرتاكم املعريف واالستحدام الذكي للموارد الداخلية املتاحة خاصة البشرية منها.
 .3دراسة صالح بن سامر الجابري( ،)0222جامعة نايف بالسعودية :بعنوان " المهارات القيادية الالزمة
إلدارة التغيير التنظيمي" ،وهي دراسة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،استطاع الباحث من خالهلا التوصل إىل

مجلة من النتائج تفيد بأن إدارة التغيري التنظيمي تتوفر على مهارات أبرزها مهارة إدراك احلاجة للتغيري ،ومهارة فهم
قدرات املرؤوسني وإمكانياهتم ،ومهارة تنمية وبناء الفريق والتواصل اإلجيايب ،إضافة إىل وجود معوقات حتول دون
جناح إدارة التغيري منها نقص املهارات لدى القائمني على ختطيط وتنفيذ التغيري ،املركزية يف القرار ،كما أوضحت
الدراسة ان هناك سبال تساهم يف تنمية املهارات القيادية من خالل االستفادة من القيادة البنيوية يف تعاملها مع
التغيري ،إضافة إىل تكثيف التدريب على متطلبات التغيري.
 .4دراسة رحيل آسية ،مذكرة ماجستير ( ،)0200جامعة الشلف :بعنوان " دور الكفاءات في تحقيق
الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية" ،من بني أهم ما توصلت إليه هو أن مصادر حتقيق واكتساب امليزة

التنافسية متعددة ،ما يفرض على املؤسسات حتديدها بدقة ،قصد توجيه جهودها حنو أهداف واضحة ،خاصة

وأن املؤسسات أصبحت ال تعتمد على مصدر واحد للميزة التنافسية .إضافة إىل أن هذه األخرية ال تكمن يف
موارد املؤسسة وإمنا يف طريقة املزج بني ما متتلكه من موارد.
 .5دراسة حماد محمود الرقيب ،مذكرة ماجستير ( ،)0222الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين :جاءت
بعنوان " واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة" ،وتشري النتائج اليت توصل إليها
الباحث أن دور اإلدارات يف القيام بالتغيري غري ٍ
كاف ،ويحتاج إىل تطوير يف خمتلف اجلوانب سواء يف حتديد الرؤيا
أو وجود قيادة تؤمن بإحداث عملية تغيري منظم وبنماء ،بينما كانت قناعات العاملني حول التغيري كبرية ،كما
أشار اىل أنه ال توجد موائمة للقدرات املالية والفنية مع حاجة التغيري ،كذلك ال توجد خطة تطوير واضحة
للمفاهيم املتعلقة بالعمليات االدارية للتغيري لدى املوظفني ،فيما تنعكس األوضاع السياسية والبيئة اخلارجية بصورة
مباشرة على عملية التغيري.
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مقدمة
 .6دراسة جون ب كوتر  ،)0222( J.P.Kotterخالصات كتب المدير ورجل األعمال،
 :www.edara.comبعنوان "قيادة التغيير" ،تفيد هذه الدراسة بأن السبيبني الرئيسيان اللذين تنجم من

جرائهما حماوالت تغيري مؤسسات األعمال واالرتقاء هبا حنو األفضل بالفشل مها :وجود حالة كبرية من القصور
الذايت اليت ال ميكن التغلب عليها دائما يف خطوة واحدة ،واحلاجة إىل قيادة على درجة عالية من الكفاءة واجلودة
بدال من اإلدارة ،حىت ولو كانت هذه اإلدارة تتسم بالتفوق .لذلك يتطلب القيام بتغيري أي مؤسسة من
املؤسسات ،يف املقام األول قادة يفهمون عملية التغيري وقادرين على تنفيذها.
يتضح من خالل الدراسات الواردة أعاله أن موضوع هذه الدراسة قد درس من جوانب عدة وخمتلفة،
نستشف من خالل نتائجها أمهية كل من موضوع إدارة التغيري وامليزة التنافسية على حدا  .مإال أن موضوع دراستنا
اهلدف منه والقيمة املضافة اليت نسعى لتحقيقها من خالله هي التوصل إىل معرفة دور إدارة عملية التغيري يف
حتسني امليزة التنافسية وتطويرها ،خاصة يف ظل اختيارنا ملؤسسة حمل الدراسة تتسم بيئتها الداخلية واخلارجية
باملستجدات والتغيريات املتسارعة.
ثامنا :حدود الدراسة
اقتصرت حدود هذه الدراسة على ما يلي:
 .1اقتصر تطبيق هذه الدراسة على املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة؛
 .2اقتصرت الدراسة يف شقها النظري على املتغريين إدارة التغيري ا ومليزة التنافسية؛
 .3اقتصر توزيع استمارة الدراسة على عينة مكونة من  09مفردة تضم فئة اإلداريني من مدراء الوكاالت ،رؤساء
األقسام واملصاحل وعمال التحكم؛
 .4امتدت احلدود الزمنية للدراسة خالل العام .2902
تاسعا :هيكل الدراسة

من أجل اإلملام مبختلف جوانب املوضوع ،ت تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول ،استعرضنا بداية مقدمة
اشتملت على إشكالية الدراسة ،فرضياهتا ،أمهيتها وأسباب اختيارها ،أهدافها ،الدراسات السابقة ،حدودها،
وهيكل البحث .أما فيما يتعلق بالفصول فقد جاء الفصل األول عبارة عن مدخل للميزة التنافسية اشتمل على
ثالثة مباحث تناول كل منها على التوايل؛ اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية ،االسرتاتيجيات العامة للتنافس
وأخريا حتسني وتطوير امليزة التنافسية ،يف حني أنه تم من خالل الفصل الثاين عرض ماهية إدارة التغيري يف املبحث
األول ،مقاومة التغيري يف املبحث الثاين ،وخصص املبحث الثالث لقيادة التغيري .وقد جاء الفصل الثالث عبارة عن
دراسة ميدانية تضمنت ثالثة مباحث ،املبحث األول عبارة عن تقدمي للمؤسسة حمل الدراسة ،املبحث الثاين
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مقدمة
منهجية الدراسة لنتطرق يف املبحث الثالث لتحليل وتفسري حماور االستبيان .يف األخري قدمنا خامتة عرضنا فيها
النتائج املتوصل إليها ،وبعض املقرتحات ،إضافة إىل آفاق البحث.
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الفصل األول :مدخل إلى الميزة التنافسية
تمهيد

المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للميزة التنافسية
المطلب األول :مفهوم الميزة التنافسية؛
المطلب الثاني :أنواع الميزة التنافسية؛
المطلب الثالث :محددات ومعايير الحكم على الميزة التنافسية
المبحث الثاني:استراتيجيات العامة للتنافس
المطلب األول :استراتيجية الريادة في التكلفة
المطلب الثاني :استراتيجية التميز
المطلب الثالث :استراتيجية التركيز
المبحث الثالث :تحسين وتطوير الميزة التنافسية
المطلب األول :دوافع تحسين الميزة التنافسية
المطلب الثاني :مصادر الميزة التنافسية
المطلب الثالث :استمرارية الميزة التنافسية
خالصة الفصل

مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:
تمهيد

نظرا ملا تشهده القطاعات االقتصادية يف وقتنا احلايل من تزايد يف حدة املنافسة بني املؤسسات العاملة يف
القطاع الواحد .واليت مل تعد حمصورة يف الفضاء الداخلي ،بل أصبحت على املستوى الدويل ،خاصة يف ظل
ضغوط التغيريات املتالحقة يف مجيع اجملاالت من ناحية ،وخاصة على مستوى االقتصاد العاملي من ناحية
أخرى .لذا أصبح لزاما على املؤسسات ممارستها دورها الفعلي املتمثل يف سيطرهتا على السوق ،وحتقيقها ملركز
تنافسي قوي .وكل ذلك مرهون ببنائها مليزة تنافسية على أسس متينة ،والعمل على حتسينها وتنميتها جتنبا
ملاخارر املنافسة الشديدة معتمدة على برام وعمليات التغيري ،واالساراتيييات التنافسية اقحمققة هأهدافها.
بناءا عليه سيتم التطرق إىل امليزة التنافسية وفقا ملا يلي:
املبحث اهأول :اإلرار املفاهيمي للميزة التنافسية
املبحث الثاين :حمددات ومعايري احلكم على امليزة التنافسية
املبحث الثالث :حتسني وتطوير امليزة التنافسية
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للميزة التنافسية

يشغل مفهوم امليزة التنافسية حيزا ومكانة هامة يف جمايل اإلدارة االساراتييية واقتصاديات اهأعمال.
خاصة يف ظل التحديات التنافسية الشديدة لالقتصاد العاملي الذي يشهد تغيريات متسارعة فرضتها عوامل
كثرية .ورغم تعدد وتباين اهأرُر النظرية املرتبطة مبصطلح امليزة التنافسية بني الكتاب والباحثني ،إال أن هناك
اتفاق على أهنا اقحمدد للموقف التنافسي للمؤسسة وهي املفتاح الستمراريتها ومنوها.
المطلب األول :مفهوم الميزة التنافسية
ترجع بدايات مفهوم امليزة التنافسية بعد افتقاد مفهوم امليزة النسبية إىل الواقعية ،حيث يتميز اهأول
بالديناميكية هأنه يعتمد على عنصر التيديد والتطوير ،كما أنه يتسم بالعمومية والشمولية الرتكاهه على أكثر
من حمدد وليس على حمدد الوفرة أو الندرة لعناصر اإلنتاج فقط والذي يقوم عليه مفهوم امليزة النسبية.
أوال :تعريف الميزة التنافسية
هناك العديد من التعاريف اليت أدرجها الكتاب والباحثني حول مصطلح امليزة التنافسية ،حيث أن هناك
من عرفها:
بأهنا" :تنشأ مبيرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف ررق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل
املنافسني؛ أي مبيرد إحداث عملية ابداع مبفهومه الواسع ،حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف
1
ميدانيا".
ميكن القول أن هذا التعريف له داللة كبرية نظرا لاركيزه على جوهر امليزة التنافسية ،املتمثل يف استحداث
أساليب متطورة ناجتة عن عمليات التغيري واإلبداع.
وعرفها كل من زكريا الدوري وأحمد صالح بأهنا" :خاصية أو جمموعة خصائص نسبية تنفرد هبا

املؤسسات وميكنها االحتفاظ هبا ملدة رويلة نسبيا ،نتيية صعوبة حماكاهتا أو اليت حتقق خالل تلك املدة
2
املنفعة هلا ومتكنها من التفوق على املنافسني فيما تقدمه من خدمات ومنتيات".

trad. par: Pierre Mireille; Catherine, Paris:

. M. Porter, L’avantage concurrentiels des nations,

1

inter- éditions, 1993, p. 48.

 .2هكريا الدوري وأمحد علي صاحل ،الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال :قراءات وبحوث ،دار الياهوري العلمية للنشر
والتوهيع ،عمان ،اهأردن ،9002 ،ص .205
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

من خالل هذا التعريف فإن امليزة التنافسية إضافة إىل كوهنا مجلة من اخلصائص وامليِّزات املتفردة ،فإهنا جيب
أن تتمتع خباصية االستمرارية وصعوبة التقليد ،حىت حتقق التفوق املطلوب للمؤسسة.
كما يشري مفهوم امليزة التنافسية إىل " :قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االساراتيييات اليت جتعلها يف
1
مراكز أفضل بالنسبة للمؤسسات اهأخرى العاملة يف نفس النشاط".
يشري هذا التعريف إىل أن امليزة التنافسية هي باهأساس عبارة عن رؤية إساراتييية ُُمطط هلا ،وعلى أساسها
متفرد.
تتمكن املؤسسة من حتقق مركز تنافسي ِّ
كما مت تعريفها على أهنا" :هدف اساراتييي تسعى املؤسسة لتحقيقه من خالل االستعمال اجليد للموارد
املتاحة مبا يؤدي إىل ختفيض التكاليف ،وحتسني اجلودة بشكل يضمن والء الزبائن ،ومن مث السيطرة على
2
الرحبية على املدى الطويل".
حسب هذا التعريف ،فإن امليزة التنافسية يُنظر هلا كهدف إساراتييي ينت عن حتقيقه الرحبية،كسب والء
الزبائن والبقاء؛ وذلك من خالل االستغالل اهأمثل للموارد املاختلفة.
إذن ميكن القول بأن الميزة التنافسية هي :رؤية إساراتييية تتحقق عن رريق تساخري املؤسسة لكافة

مواردها ومصادر التميُّز لديها واستغالهلا بكفاءة ،وبدراسة دقيقة لكل التغيريات احلاصلة يف حميطها التنافسي،
سعيا لتحقيق مركز تنافسي يسمح هلا بتطوير قدراهتا ،وضمان استمراريتها وبقائها.
وباالستناد إىل املفاهيم السابقة ميكن حتديد أهمية الميزة التنافسية يف النقاط اآلتية:

3

 امليزة التنافسية هي الطريقة اليت يقود هبا الفكر االساراتييي موارد وقدرات املؤسسة باجتاه حتقيق مزايا قيّمةللزبائن وتتفوق هبا املؤسسة على املنافسني؛
 أن هذه املزايا تقود املؤسسة إىل حتقيق حصة سوقية مرتفعة ،أرباح عاليه ،رضا الزبون ووالئه؛إضافة إىل أن أمهيتها تكمن حسب حمسن الغاليب ووائل إدريس يف كوهنا:

4

 .1مصطفى حممود أبو بكر ،إدارة الموارد البشرية :مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،9002 ،ص
.32
 .2هغدار أمحد ،المنافسة ،التنافسية والبدائل اإلستراتيجية ،دار جرير للنشر والتوهيع ،ط ،3عمان ،اهأردن ،9033 ،ص .92
 .3هكريا الدوري وأمحد علي صاحل ،مرجع سابق ،ص .902

 .4راهر حمسن الغاليب ووائل حممد إدريس ،اإلدارة اإلستراتيجية :منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر ،ط ،3عمان ،اهأردن ،9002 ،ص
.202
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

 تعطي املؤسسة تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على املنافسني ،وبالتايل تتيح هلا حتقيق نتائ أداء عالية؛ تساهم يف التأثري اإلجيايب على الزبائن ،وباقي املتعاملني مع املؤسسة وحتفزهم على االستمرار يف التعاملمعها؛
 إن كون امليزة التنافسية تتسم باالستمرارية و ُّالتيدد ،فإن هذا اهأمر يتيح للمؤسسة متابعة التطور والتقدم
على املدى البعيد؛
 نظرا لكون امليزة التنافسية مستندة على موارد املؤسسة وقدراهتا ،فإهنا تعطي حركية للعمليات الداخليةللمؤسسة كقيامه ا بفتح قنوات توهيع جديدة ،تطوير وتكثيف أنشطة البحث والتطوير ،اإلثراء أو التاخصيص
الوظيفي لبعض الوظائف...اخل.
من خالل هذه النقاط فإن حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية يتم من جهة يف حالة إتباعها إلساراتييية تنافسية
حمققة للقيمة ،ومن جهة أخرى أن تكون هذه امليزة دائمة ،وذلك إذا توفر معيارين مها :عدم تطبيق هذه
اإلساراتييية من جانب أي من املنافسني ،سواء احلاليني أو اقحمتملني ،إضافة إىل عدم قدرة املؤسسات املنافسة
على حتقيق نفس مزايا تلك اإلساراتييية.
ثانيا :خصائص الميزة التنافسية
إن خصائص امليزة التنافسية جيب أن تُفهم يف إرار صحيح ومشويل ومستمر؛ لذلك ميكن جتسيد هذه
1
اخلصائص من خالل النقاط اآلتية:
 .3أن تكون مستمرة ومستدامة؛ مبعىن أن حتقق املؤسسة ا لسبق على املدى الطويل ،وليس على املدى القصري
فقط؛
 .9تتسم بالنسبية مقارنة باملنافسني ،أو مبقارنتها يف فارات همنية ُمتلفة وهذه اخلاصية تبعد املؤسسة عن فهم
امليزة يف إرار مطلق صعب التحقيق؛
 .2أن تكون متيددة وفقا ملعطيات البيئة اخلارجية من جهة ،وقدرات وموارد املؤسسة من جهة أخرى ،أي
أن تكون قابلة للتطوير متاشيا مع تغريات اقحميط ،ويف املقابل تتوافق إمكانية حتقيقها مع موارد املؤسسة؛
 .4أن تكون مرنة حبيث ميكن إحالل ميزة تنافسية بأخرى بسهولة وفقا العتبارات التغريات احلاصلة يف البيئة
اخلارجية ،أو تطور املوارد والقدرات يف املؤسسة من جهة أخرى؛
 .1املرجع نفسه ،ص .230
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

 .2أن تتحدد باالعتماد على حاجات ورغبات الزبائن،كما تُقدم أساس للتحسينات املستقبلية ،أي أن
يتناسب استاخدام هذه امليزة مع اهأهداف والنتائ اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها يف املديني القصري والبعيد؛
 .6أهنا تُبىن على االختالفات والتباين بني املؤسسة ومنافسيها وليس على التشابه؛
 .2يتم بناؤها على املدى الطويل باعتبارها ختتص بالفرص املستقبلية.
إن كون امليزة التنافسية جتسد إمكانية املؤسسة بعمل أشياء ُمتلفة ال يستطيع املنافسني عملها ،أو عمل
أشياء مماثلة للمنافسني بطرق أفضل وأحسن منهم ،فهذا يعين أن امليزة التنافسية تتحقق من خالل إقناع
اهأسواق ،العمالء ،واملنافسني ،واهأرراف اآلخرى بأن ما تقدمه املؤسسة يرتكز إىل ميزات تتفرد فيها وال
يستطيع اآلخرون جماراهتا يف هذا التفرد ،أو تقليدها.
ثالثا :أبعاد الميزة التنافسية
يرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين أساسني مها القيمة املدركة لدى العميل ،وقدرة املؤسسة على حتقيق
1
التميز.
 .3القيمة المدركة لدى العميل :تتحقق امليزة التنافسية للمؤسسة إذا أدرك الزبائن أهنم حيصلون من جراء
تعاملهم معها واقتنائهم ملا تقدمه من سلع وخدمات على قيمة أعلى من ما يقدمه منافسيها .وفشل أية

مؤسسة يف استغالل امكانياهتا املتميزة قد يكلفها فقدان والء هبائنها ،وبالتايل مكانتها ومركزها التنافسي.
لذلك على ا ملؤسسات استغالل إمكانياهتا املاختلفة يف حتسني القيمة اليت يدركها العميل للسلع واخلدمات اليت
تقدمها .على الرغم من أن السعر يشغل الدور اهأكرب يف حتديد مفهوم القيمة لدى الزبون ،إال أن اهأمر أعقد
من جمرد مقارنة مستوى جودة املنت بالنسبة لسعره ،حيث يتضمن مفهوم القيمة باإلضافة إىل السعر واجلودة،
مدى اإلقناع باملنت أو اخلدمة ومدى االعتمادية عليه ،وخدمات ما بعد البيع.
 .9التميز :ميكن حتقيق امليزة التنافسية من خالل عر

سلعة أو خدمة ال يستطيع املنافسون تقليدها

بسهولة ،وهناك عدة مصادر للوصول إىل التميز ،منها املوارد املالية من خالل احلصول عليها بشروط خاصة
تتيح للمؤسسة إنتاج سلع وتقدمي خدمات بسعر اقل من املنافسني ،وفيما يتعلق باملوارد املادية ،واليت تتضمن
املعدات والتكنولوجيا...اخل ،باإلضافة إىل املوارد البشرية اليت تعترب من أهم مصادر التميّز ،فالعديد من
املؤسسات يُعزى جناحها أساسا إىل ما متلكه من مهارات وقدرات بشرية ،أيضا اإلمكانيات التنظيمية واليت
تشري إىل قدرة املؤسسة عل ى إدارة أنشطتها واهأفراد العاملني من أجل مقابلة احتياجات هبائنها .وختتلف

 .1مصطفى حممود أبو بكر ،إدارة الموارد البشرية :مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،9002 ،ص
.34
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

اإلمكانيات التنظيمية عن املصادر اهأخرى لتحقيق امليزة التنافسية يف الطريقة اليت تُساهم يف إعطاء قيمة
ملنتيات أو خلدمات املؤسسة من الصعب إن مل يكن من النادر على اآلخرين تقليدها.
المطلب الثاني :أنواع الميزة التنافسية
تشري أغلب الكتابات يف إدارة اهأعمال إىل وجود نوعني رئيسني من امليزة التنافسية يسهمان يف إنشاء
القيمة للمؤسسة ،كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1 – 1أنواع الميزة التنافسية
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد

إنشاء القيمة

ميزة التكلفة

الكفاءات

األقل والتميز

املتميزة

القدرات

المصدر:شارلز هل وجارديث جونز ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل ،تعريب حممد سيد عبد املتعال وإمساعيل علي بسيوين ،دار املريخ
للنشر ،الريا  ،السعودية ،9002 ،ص .326

توضيحا ملا ورد يف الشكل أعاله ،سيتم التطرق إىل ما يلي:
 .1التكلفة األقل :تعين " :قدرة املؤسسة على تصميم ،تصنيع ،وتسويق منت بتكلفة أقل باملقارنة مع
املنافسني ،مبا يؤدي إىل حتقيق عوائد أكرب".

1

ولتحقيق هذه امليزة ،فإنه البد من املعرفة اجليدة لألنشطة احلرجة لسلسة القيمة ،ومن مثّ املراقبة اقحمكمة
لعوامل تطور التكاليف واليت تتيسد فيما يلي:

 .1نبيل مرسي خليل ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،3226 ،ص .22
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

 مراقبة احليم ،من خالل تنويع املؤسسة يف تشكيلة منتياهتا ،حياههتا على وسائل إنتاج جديدة ،والتوسعيف السوق أو نشاط تسويقي ما ،غري أن احليم الذي حيكم التكاليف خيتلف من نشاط إىل أخر ومن منطقة
إىل أخرى ،وهلذا جتدر اإلشارة إىل أن العمل وفق اقتصاديات احليم جيب أال ُحيدث تدهورا يف اهأنشطة
اهأخرى ومنه توخي التواهن أثناء عملية البحث عنه.

1

 مراقبة التعلم ،الذي هو نتاج لليهود املتواصلة ،واملبذولة من قبل اإلرارات واملستاخدمني على حد سواء.وهم مطالبون بتحسني التعلم وحتديد أهدافه ،من خالل االستناد إىل مقارنة درجة التعلم يف ُمتلف اهأقسام
والوحدات الفرعية مث مقارنتها باملعايري املعمول هبا يف القطاع ،وهذا ما سيؤدي يف النهاية إىل تدين التكاليف
إىل أقصى حد ممكن؛
 مراقبة آثار استعمال القدرات من خالل اقحمافظة على مستويات مستقرة من النشاط تضمن االستاخداماهأمثل لقدرات املؤسسة؛
 مراقبة الروابط املوجودة بني اهأنشطة املنتية للقيمة واستغالهلا اجليد لتعزيز امليزة التنافسية؛ مراقبة التكامل ،مبعىن اهأخذ بإمكانية التكامل أو عدمه ،باعتبارمها (التكامل أو عدم التكامل) يوفرانإمكانية ختفيض التكاليف؛
 -مراقبة االتصال بني وحدات املؤسسة من خالل نقل معرفة كيفية العمل بني النشارات املتماثلة؛

2

 مراقبة التكامل والفصل بني اهأنشطة املنتية للقيمة بشكل يقلص تكاليفها؛ مراقبة الرهنامة ،مبعىن املفاضلة بني كون املؤسسة سباقة لدخول قطاع النشاط أو انتظارها ملدة حمددة،وذلك هأنه ختتلف االمتياهات يف التكاليف املمنوحة لكل منهما؛
 مراقبة اإلجراءات التقديرية وتغيري أو إلغاء اإلجراءات املكلفة اليت ال تساهم إجيابا يف ميزة التكلفة اهأقل؛ مراقبة التمركز أو التموضع اخلاص باهأنشطة ،املوردين ،والعمالء الذي من شأنه ختفيض التكاليف؛ مراقبة العوامل احلكومية ،والسياسية كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصادي. .1مساليل حيضية ،أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :مدخل الجودة والمعرفة ،رسالة
دكتوراه ،قسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،9002 ،ص .92

 .2هاليل الوليد ،األسس العامة لبناء الميزة التنافسية ودورها في خلق القيمة دراسة حالة :الشركة الجزائرية للهاتف النقال موبيليس ،مذكرة

ماجستري ،قسم العلوم التيارية ،كلية العلوم االقتصادية والتيارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر ،9002 ،ص ص - 20
 .23نقال عن املصدرM. Porter, L’avantage concurrenciel: Comment devancer ses concurrents et :
maintenir son avancé édition, Dunod, 1998, p. 152- 194.
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الفصل األول:

إن ضمان استمرار املؤسسة يف تطبيق ميزة التكلفة اهأقل ،يتوقف على االهتمام املتواصل مبتابعتها
وتطبيقها .ومتتلك املؤسسة إمكانيات متعددة لتاخفيض تكاليفها وذلك يف ظل اقتصاديات احليم نفسها،
وحيم اإلنتاج املاراكم ،تنسيق العالقة بني املؤسسة ،املوردين وقنوات التوهيع ،أيضا التعلم واملعرفة املكتسبة،
وحقوق امللكية اخلاصة مبنت جديد ،أو عملية تكنولوجية جديدة .إضافة إىل تكوين وحتفيز العاملني ،دعم
ثقافة املؤسسة ،وضع برام ملراقبة تكاليف اهأنشطة املنتية للقيمة وليس اإلنتاج فحسب ،مث مقارنتها مباختلف
وحدات املؤسسة أو باملنافسني يف نفس القطاع الختاذ القرارات املالئمة بشأهنا.
إن امليزة التنافسية الناجتة عن التكلفة اهأقل ال ُحتقق التميُّز والتفوق للمؤسسة ،إال إذا قامت هذه اهأخرية
باقحمافظة عليها وضمان استمراريتها ،فالتحسينات املؤقتة ميكن أن تسمح للمؤسسة باقحمافظة على تكاليفها
قريبة من مثيالهتا من املنافسني ولكن ال تضمن هلا الريادة.
 .9التميز :تعين " :قدرة املؤسسة على تقدمي خدمة أو منتيا متميزا وفريدا ،وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر
الزبون (جودة أعلى ،خصائص خاصة للمنت  ،خدمات ما بعد البيع)".

1

وحىت تتمكن املؤسسة من حياهة هذه امليزة ،فإن عليها االستناد على عوامل التفرد واليت تتمثل فيما يلي:

2

 اإلجراءات التقديرية ،تتمثل يف اختيار اهأنشطة اليت جيب ممارستها ،وكيفية تنفيذها .و ميكن أن يكونمتييز املنت يف خصائص عدة مثل :كفاءة املنتيات املعروضة ،واخلدمات املقدمة ،كثافة النشاط (مستوى
االستثمار ،حمتوى النشاط ،جودة وسائل اإلنتاج املستعملة ،كفاءة وخربة املستاخدمني يف النشاط ،املعلومات
املستاخدمة ملراقبة النشاط)؛
 الروابط ،ميكن أن تكون الروابط املوجودة بني اهأنشطة ،أو مع املوردين وقنوات التوهيع املستغلة من قبلاملؤسسة مصدرا للتفرد ،حيث يشارط يف االستيابة اجليدة حلاجات الزبائن تنسيقا بني اهأنشطة املرتبطة فيما
بينها؛
 الرهنامة ،قد ترتبط خاصية التميز بالتاريخ الذي تبدأ فيه املؤسسة ممارسة نشاط ما ،فاملؤسسة السباقة يفاستعمال صورة معينة ملنت ما ميكن أن حتقق ميزة التميز ،وخالفا لذلك قد يكون يف بعض القطاعات التأخر
أو الاريث يف الدخول إىل السوق مفيدا؛ هأنه يسمح هلا باستعمال تكنولوجيا أكثر حداثة مثال؛
 -املوضع ،إن اختيار املوضع املالئم هأنشطة املؤسسة يساعدها على حياهة عوامل التفرد؛

 .1نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص .22
 .2هاليل الوليد ،مرجع سابق ،ص ص .900 – 322
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الفصل األول:

 اإلحلاق ،ميكن أن ينيم عامل التفرد من االستعمال املشارك لنشاط ما ُمنت للقيمة ،يف عدة فروع مكونةللمؤسسة؛
 التعلم ،قد تنيم عنه خاصية التميز إذا ما مت على أحسن وجه ،فاجلودة الثابتة يف عمليات اإلنتاج ميكنالتمرن عليها ،وعليه فالتعلم املكتسب الشامل بإمكانه أن يؤدي إىل متيز مستمر؛
 التكامل ،قد يؤدي للحصول على خاصية التفرد ،من خالل دم اهأنشطة املنتية للقيمة كأن متارس منقبل املوردين أو قنوات التوهيع ،وبالتايل تتاح للمؤسسة الفرصة ملراقبة نتائ اهأنشطة اليت قد متثل مصدر
للتميز؛
 احليم ،قد يؤثر احليم الكبري للنشاط تأثري سليب على التميز ،فقد يضعف مرونة املؤسسة ،فيما يتعلقباالستيابة الحتياجات الزبائن املاختلفة ،ويف املقابل ميكن أن يؤدي احليم الكبري للنشاط إىل ممارسته بطريقة
متميزة.
إن مراعاة املسريين لعوامل التفرد املذكورة ،ال يغنيهم من احلذر والعمل على تفادي العديد من اهأخطاء
نذكر منها:
 التمييز المفرط :ميكن للمؤسسة أن ال تُدرك اآلليات اليت تُؤثر هبا القيمة املدركة من قبل الزبون،وهذا ما قد يؤدي إىل اإلفراط يف التميُّز؛

 المبالغة في رفع السعر :يرتبط السعر املصاحب للتميُّز بالقيمة املمنوحة للزبون ،وباستمرارية التميُّزذاته؛ بالتايل فاملؤسسة مطالبة بإحداث التواهن بني قيمة املنت والسعر املرافق له حىت ال يضطر الزبون
إىل مقارعة أو التاخلي على منتيات املؤسسة؛
 عدم معرفة تكلفة التميُّز :حىت يؤدي التميز إىل حتقيق نتائ أكرب من املتوسط ،جيب أن تكونالقيمة املدركة من قبل الزبون املنت  .وغالبا ما تتياهل املؤسسة حتديد تكلفة اهأنشطة املسؤولة عن
ُ
التميّز ،فتعمد إىل تساخري موارد مالية أكرب مما ستحققه من أرباح؛

 التركيز الشديد على المنتج :إن أغلب املؤسسات تركز على متيُّز املنت  ،مهملة اإلمكانيات املوجودةيف باقي أنشطتها ،حيث ميكن أن تقدم هذه اهأخرية فرصا جديدة ومستمرة للتميُّز.

ميكن القول أن عوامل التفرد ختتلف باختالف النشاط وباختالف القطاع ،وتضافر هذه العوامل حيدد
كيفية حياهة نشاط ما خاصية التميز ،فعلى املؤسسة معاينة اجملاالت اليت ميكن هلا أن تتميز فيها ،هبدف
حتديد العوامل املهيمنة ،وذلك لضمان استمرارية التميز.
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الفصل األول:

باإلضافة إىل النوعني السابقني ،يوجد تصنيف أخر للميزة التنافسية كما يلي:

1

 .3ميزة اختصار الوقت :هي حتقيق ميزة تنافسية على أساس ختفيض عنصر الزمن لصاحل الزبون .حيث
سيتبارى املتنافسون يف اختصار الوقت بني كل ابتكار وتقدمي منت جديد ،واختزال وقت إنتاج وتقدمي
املنت /خدمة ،وتسليم املنتيات /اخلدمات يف التوقيت املتفق عليه ،ليس ذلك فقط بل يف التوقيت الذي
حيددها الزبائن.
 .9ميزة الجودة :تتحقق اجلودة عندما تنيح املؤسسة يف تصميم ،تنفيذ ،وتقدمي منت أو خدمة تشبع
حاجات وتوقعات الزبون ،وحىت تلك اليت مل يفصح عنها ،وتعد اجلودة بال شك سالحا تنافسيا لن ميانع

الكثري من الزبائن من أن يدفعوا أكثر ليتلقوا منتيات أرفع جودة وأكثر انسياما مع توقعات
ه ذا ،ويسمح التحديد اجليد مليزيت التكلفة اهأقل والتميز للمؤسسة باركيز اجلهود بشكل حيول وهدر
قدراهتا ومواردها ،والتحكم النسيب يف العوامل املؤثرة على هذين النوعني قد يسمح للمؤسسة باكتساهبما معا.
2
بشرط أن ال تتعار الواحدة مع اهأخرى .ويتم االعتماد يف اختيار نوع امليزة دون اهأخر إىل العوامل اآلتية:
 جاذبية النشاط أي رحبية القطاع؛ درجة املنافسة وربيعتها؛ التكنولوجيا املستاخدمة ودرجة التطورات احلاصلة فيها؛ تطور احتياجات الزبائن خالل الزمن ومدى تنوعها؛ الفرص املستقبلية املمكنة.المطلب الثالث :محددات ومعايير الحكم على الميزة التنافسية
تشتمل امليزة التنافسية على جمموعة من اقحمددات واملعايري اليت ميكن توضيحها يف ما يلي:
أوال :محددات الميزة التنافسية
تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل بعدين هامني مها:

3

 .1عماد صقر ساملان ،االتجاهات الحديثة للتسويق :محور األداء في الكيانات واالندماجات االقتصادية المدخل لتحقيق السوق العربية
المشتركة ،دار املعارف للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،9002 ،ص .332

 .2سائد حسن شراب ،التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية :دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في محافظات غزة ،مذكرة
ماجستري ،ختصص إدارة اهأعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة اهأههر بغزة ،فلسطني ،9033 ،ص .29

نقال عن موقع  www.alazhar.edu.ps/library/allarchive.aspبتاريخ.9039 – 02 -30 :

 .3نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص ص .22 – 26
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الفصل األول:

 .1حجم الميزة التنافسية :يتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذا أمكن للمؤسسة اقحمافظة على ميزة
التكلفة اهأقل أو متييز املنت يف مواجهة املؤسسات املنافسة ،وبشكل عام كلما كانت امليزة أكرب كلما تطلبت
جهود أكرب من املؤسسات املنافسة للتغلب عليها أو حتييد أثرها .ومثلما هو احلال لدورة حياة املنتيات
اجلديدة ،فإن للميزة التنافسية دورة حياة هي اهأخرى ،أي أهنا معرضة للزوال .ما يستدعي من املؤسسة جتديد
وحتسني امليزة احلالية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة ُحتقق قيمة أكرب للمستهلك .وميكن توضيح املراحل اليت متر
هبا دورة حياة امليزة التنافسية من خالل الشكل رقم (:)9 – 3
الشكل رقم ( :)2 – 1دورة حياة الميزة التنافسية
حجم الميزة التنافسية
ميزة تنافسية ()3

ميزة تنافسية ()9

المرحلة
الضرورة

التبين

التقليد

التقدمي

المصدر :نبيل مرسي خليل ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،3226 ،ص .22

يتضح من خالل املنحىن ُمتلف املراحل اليت متر هبا دورة حياة امليزة التنافسية وهي:

1

أ .مرحلة التقديم :تعترب أرول املراحل بالنسبة للمؤسسة املنتية للميزة التنافسية ،كوهنا حتتاج للكثري من

التفكري واالستعداد املادي ،املايل ،والبشري .ومع مرور الزمن يبدأ إدراك الزبون للميزة ،فيتسع حيمها ليبلغ
ذروته يف هناية هذه املرحلة.
ب .مرحلة التبني :تعرف امليزة التنافسية نوعا من االستقرار من حيث االنتشار ،وذلك هأن املنافسني بدؤوا

يركزون عليها ،وتكون الوفرات هنا أقصى ما ميكن.

ج .مرحلة التقليد :ياراجع حيم امليزة التنافسية وتتيه تدرجييا حنو الركود ،كون املنافسني قاموا مبحاكاة ميزة

املؤسسة ،وبالتايل ياراجع تفوقها عليهم ومن مث تناخفض الوفرات.

 .1ثامر البكري ،استراتيجيات التسويق ،دار الياهوري ،عمان ،اهأردن ،9002 ،ص ص .326 – 322
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الفصل األول:

د .مرحلة الضرورة :تظهر هنا ضرورة تقدمي تكنولوجيا جديدة لتحسني امليزة احلالية وبالتايل ضمان
استمرارها ،أو إنشاء ميزة جديدة على أسس حتقق هبا قيمة مضافة للزبون ،فإذا مل تتمكن املؤسسة من حتسني
ميزهتا احلالية أو احلصول على أخرى جديدة ،فإهنا تفقد أسبقيتها متاما .وبالتايل يكون من الصعب عليها
العودة إىل التنافس من جديد.
 .3نطاق التنافس :يعرب عن مدى اتساع أنشطة وعمليات املؤسسة بغر

حتقيق مزايا تنافسية ،فنطاق

النشاط على مدى واسع ميكن أن حيقق وفرات يف التكلفة عن املؤسسات املنافسة .ومن أمثلة ذلك االستفادة
من تقدمي تسهيالت إنتاج مشاركة ،خربة فنية واحدة ،استاخدام نفس منافذ التوهيع خلدمة قطاعات سوقية
ُمتلفة ،أو منارق ُمتلفة ،أو صناعات مارابطة .ومن جانب آخر ميكن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من
خالل الاركيز على قطاع سوقي معني وخدمته بأقل تكلفة ،أو تقدمي منت مميز.
وهناك أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأهنا التأثري على امليزة التنافسية ،وهي:

1

أ .القطاع السوقي :يعكس مدى تنوع منتيات املؤسسة والزبائن الذين يتم خدمتهم ،وهنا يتم الاركيز مابني

الاركيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق.

ب .النطاق الرأسي :يعرب عن مدى أداء املؤسسة هأنشطتها داخليا أو خارجيا .باالعتماد على مصادر

التوريد املاختلفة ،فالتكامل الرأسي املرتفع مقارنة باملنافسني قد حيقق مزايا التكلفة اهأقل أو ميزة التميز.

ج .البعد الجغرافي :ميثل عدد املنارق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املؤسسة ،ما يسمح هلا بتحقيق

مزايا من خالل تقدمي نوعية واحدة من اهأنشطة والوظائف عرب عدة منارق ،وتربه أمهية هذه امليزة بالنسبة
للمؤسسات العاملية ،حيث تقدم منتياهتا أو خدماهتا يف كل أحناء العامل.
د .قطاع النشاط :يعرب عن مدى الارابط بني الصناعات اليت تعمل فيها املؤسسة ،فوجود روابط بني

اهأنشطة املاختلفة عرب عدة صناعات من شأنه إنتاج فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة .فقد ميكن استاخدام
نفس التسهيالت أو التكنولوجيا ،اهأفراد أو اخلربات عرب القطاعات املاختلفة اليت تنتمي إليها املؤسسة.
كما جند تصنيفات أخرى للعوامل اقحمددة للميزة التنافسية ،مت حتديدها ضمن أربعة جمموعات هي:

 .1نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص ص .22 – 22

2

 .2حللول سامية ،التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالة :مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر ،رسالة دكتوراه ،قسم علوم التسيري ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر ،9002 - 9002 ،ص ص .22 – 29
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الفصل األول:

 عوامل اإلنتاج ومدى توافرها :تعترب من املدخالت الضرورية الالهمة لدعم قدرة صناعة ما علىاملنافسة .وتنقسم إىل عوامل أساسية تتمثل يف املوارد البشرية ،املوارد املالية ،املوارد املادية والبنية
اهأساسية .وكوهنا عوامل تتوفر عليها مجيع الدول ،فهي تؤدي إىل خلق ميزة تنافسية لكن تكون سهلة
االنتقال والتقليد من قبل املنافسني .لكن توجد عوامل أخرى مطورة؛ وهي اهأكثر أمهية لصعوبة
احلصول عليها أو تقليدها ،حيث تكتسب من خالل االستثمارات املستمرة يف كل من رأس املال
البشري واملادي مثل املعرفة ،املهارات اخلاصة ،الكفاءات املتميزة ،املبادئ اإلدارية احلديثة كاجلودة
الشاملة ،إعادة اهلندسة ،وإدارة التغيري.
 شروط الطلب :يتعلق هذا اقحمدد هبيكل الطلب ،حيمه ،معدل منوه ،واآللية اليت يتم تداوله هبا يفاهأسواق العاملية .كما أن الضغوط املستمرة للمستهلكني اقحمليني لطلب منتيات متميزة ،قد يؤدي
إىل توليد ضغوط مستمرة على املنظمات وحتفيزها على املزيد من التغيري والتيديد لتلبية احتياجات
هؤالء املستهلكني .وهو ما ينعكس يف اهأخري على تعزيز امليزة التنافسية املتحققة للمؤسسة مقارنة
مبنافسيها.
 وضعية الصناعات المغذية والمرتبطة :الصناعات املرتبطة هي تلك اليت تشارك يف التقنيات،املدخالت ،قنوات التوهيع ،العمالء ،إضافة إىل تلك اليت تقدم منتيات متكاملة ،ويكمن دورها يف
رفع قدرة املؤسسة على املنافسة الدولية ،ما يفر على الدولة إقامة صناعات مساندة لبعضها
البعض ،اهأمر الذي يساهم يف إثراء امليزة التنافسية للدولة يف أنشطة أو صناعات حمددة أو يف
أجزائها.
 استراتيجية المؤسسة وطبيعة المنافسة :تنت تنافسية صناعة معينة من اجلمع ما بني من جهةررق اإلدارة والتنظيم ،ومن جهة أخرى مصادر امليزة التنافسية يف الصناعة نفسها ،كما أن هناك

ترابط بني املنافسة اقحملية القوية وخلق استمرارية يف امليزة التنافسية.
إضافة إىل اقحمددات السابقة ،هناك من ركز على أمهية حمددين هامني مها:

1

 دور الحكومة :ال تعترب احلكومة أحد اقحمددات الرئيسية للميزة التنافسية؛ إال أن هلا دور فعال نتييةتأثريها على اقحمددات السابقة؛ اهأمر الذي يدعم اهأداء التنافسي للمؤسسة ،فاحلكومة تساهم يف
إجياد بيئة قانونية وجتارية مستقرة ومشيعة لالستثمار ورأس املال .كما يقع على عاتقها إنشاء مراكز

 .1حللول سامية" ،حتديد أثر ركائز امليزة التنافسية لصناعة الدواء يف اجلزائر باستاخدام النموذج املاسي ل ـ  ،"Porterمجلة العلوم االقتصادية
وعلوم التسيير ،العدد  ،2جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر ،9002 ،ص ص .42 – 49

نقال عن موقع  http://iqtissad.blogspot.com/2012/12/2009.htmlبتاريخ.9039 – 02 – 32 :
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الفصل األول:

تدريب متاخصصة...اخل .إذا دور احلكومة بإمكانه أن يُعرقل أو ُحيسن امليزة التنافسية ،حيث يكمن
دورها يف حتفيز املؤسسات على حتسني أدائها التنافسي.
 دور الصدفة :ترتبط حمددات امليزة التنافسية باقحميط التنافسي ،الذي تشكل فيه أحداث الصدفة دوراهاما ،وهي تتمثل يف اهأحداث والتغيريات اليت تقع خارج نطاق سيطرة املؤسسات مثل :احلروب،
االخاراعات اجلديدة ،التغريات السياسية واالقتصادية للحكومات ،التقدم التقين ،اهأهمات
االقتصادية ،وغريها من التغيريات الطارئة.
من خالل اقحمددات الستة السابقة ،جند أن اقحمددات اهأربعة اهأوىل تعترب حمددات رئيسية .وهي تشكل ما
أرلق عليه بالنموذج املاسي .والشكل التايل يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)3 – 1محددات الميزة التنافسية وفق النموذج الماسي ل ـ ـ Porter

إساراتييية املؤسسة وربيعة
املنافسة اقحملية

ظروف عوامل اإلنتاج

ظروف الطلب اقحملي

دور احلك ـ ـ ــومة

الص ـ ـ ـ ـ ـدف ـ ـ ـة

الصناعات املرتبطة واملساندة

المصدر :حللول سامية " ،حتديد أثر ركائز امليزة التنافسية لصناعة الدواء يف اجلزائر باستاخدام النموذج املاسي ل ـ ـ  ،"Porterمجلة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد  ،2جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر ،9002 ،ص .42

_ :الخط المتصل يوضح العالقة بني اقحمددات اهأربعة كنظام ديناميكي يعمل مبساندة متبادلة.
_ _ :الخط المتقطع يوضح تأثري البيئة اهأمشل اليت تتفاعل من خالهلا اقحمددات اهأربعة مع حمددات أخرى

مثل الصدفة و دور احلكومة.
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الفصل األول:

من خالل الشكل توجد أربع حمددات رئيسية تنشأ بتأثري عاملني مها :إساراتييية املؤسسة وربيعة املنافسة
اقحملية كم حدد رئيسي مبين على وضع أهداف املؤسسة وإساراتيييتها القائمة على الفرص املتوفرة لديها،
والتهديدات اقحمتمل مواجهتها ،ومدى ارتبارها تأثريا وتأثرا بكل من ظروف الطلب اقحملي من جهة واليت
تعكس كل من معدل منو الطلب ،وكذا هيكله حمليا ومدى توافقه مع الطلب العاملي ،ومن جهة أخرى ظروف
عوامل اإلنتاج من مؤهالت املوارد البشرية ومدى توافر املوارد املالية وغريها .كل هذا ال يكمل معطيات
اإلساراتييية إذا أمهلت املؤسسة معرفتها الدقيقة املبنية على أساس الدراسات اجلدية ملعرفة حميطها العلمي سواء
تعلق اهأمر بالصناعات املغذية أو املرتبطة ،وكذا الصناعات املكملة واملساندة .هذا باإلضافة إىل تأثر العوامل
اخلارجة عن نطاق املؤسسة واملتمثلة يف كل من دور احلكومة بسياساهتا االقتصادية املاختلفة ودور الصدفة ،أو
التغيريات املفاجئة للمحيط اخلارجي.
هذا وجيب التأكيد على أن املؤسسات اليت تتمكن من اكتساب امليزة التنافسية وتستمر يف احلفاظ عليها
وحتسينها يف ظل اقحميط التنافسي ،هي تلك اليت تداوم على مواكبة عمليات التغيري والتطوير من خالل
عمليات ديناميكية مستمرة ،وتطبيقها الساراتيييات إدارة التغيري اليت تساعدها يف جتسيد برام التغيري يف
ُمتلف اجملاالت سواءا على مستوى حميطها
ثانيا :معايير الحكم على الميزة التنافسية
ميكن حتديد نوعية وجودة امليزة التنافسية من خالل العوامل اآلتية:
 .3مصدر الميزة 1:مبعىن حتديد مصدر امليزة التنافسية ،الذي ميثل جمموع العوامل اليت تساهم يف حتديدها.

ويف هذا اإلرار جند أن امليزة تتحقق بفعل توفر جمموعة من الشروط ،اليت يتسىن لكل مؤسسة توفريها ،يف حني
هناك نوع من الشروط اليت ال حتققها إال املؤسسات اليت متتلك خربة .وميكن ترتيب امليزة وفقا هلذا املعيار إىل
نوعني مها:
 -مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة :هذا النوع ميكن حتقيقه من خالل توفري العمالة املؤهلة ،املواد اخلام

بتكلفة مناخفضة...اخل ،وهي عناصر وموارد ميكن هأي مؤسسة حياههتا أو تقليدها.

 -مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة 2:إن احلصول على التكنولوجيا املتطورة والرائدة ،والسمعة الطيبة ،يتطلب

توفر املؤسسة على قيادات تتمتع بقدرات تنظيمية عالية ،وقدرات على ربط عالقات ال ميكن اكتساهبا إال من
 .1هغدار أمحد ،مرجع سابق ،ص .22 – 26

 .2نبيل مرسي وأمحد سليم ،اإلدارة اإلستراتيجية :إدارة التنافسية ،إدارة المعرفة ،إدارة المخاطر ،دار املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية،
مصر ،9002 ،ص .304
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الفصل األول:

خالل املمارسة الطويلة ،وهي عوامل تسمح ملؤسسة باكتساب ميزة تنافسية إضافية تتميز باالستمرارية،
واالستقرار على عكس النوع اهأول من املزايا اليت ميكن تقليدها وبالتايل فقدها.
 .9التنويع يف مصادر امليزة التنافسية ،والتقليل من االعتماد على ميزة واحدة فقط .ففي حال اعتماد املؤسسة
على ميزة واحدة فإنه من السهل حماكاهتا أو التغلب عليها من قبل املنافسني ،يف حني يصعب تقليد امليزة يف
حال تعددت مصادرها؛
أما بشار يزيد فقد ذكر معايري أخرى للحكم على جودة امليزة التنافسية وهي:

1

 .3التحسني ،التطوير املستمر يف امليزة التنافسية ،بتحسني املوارد كما ونوعا وتعظيم العائد منها؛
 .9حتسني وتطوير العمليات باستاخدام تقنيات إعادة اهلندسة ،إعادة اهليكلة ،إدارة اجلودة الشاملة ،إدخال
التكنولوجيا املتطورة ،وكل ذلك ميكن حتقيقه من خالل برام التغيري اليت تتبناها إدارة املؤسسة؛
 .2التعامل املباشر مع املنافسني يف البيئة التنافسية ،مثل حماوالت بعض املؤسسات إضعاف املنافسني
وااللتحام باملوردين ،أو تغيري ربيعة املنافسة.
جيب أن تتحرك املؤسسات حنو تطوير ميزهتا التنافسية أو خلق مزايا جديدة بشكل سريع ،وهذا جتنبا لقيام
املؤسسات املنافسة بتقليد امليزة احلالية .لذا على املؤسسة اختيارها لإلساراتييية التنافسية اقحمققة هأهدافها واليت
تتوافق مع امكانياهتا ورموحاهتا التنافسية.

 .1بشار يزيد الوليد ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،دار الراية للنشر والتوهيع ،ط ،3عمان ،اهأردن ،9002 ،ص ص .940 – 922
25

مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:
المبحث الثاني :االستراتيجيات العامة للتنافس

تعد اإلساراتييية مبثابة جمموعة من التصورات ،القرارات ،والعمليات؛ اليت هتدف إىل تنشيط املوارد،
وعناصر التفوق قصد تدعيم املوقف التنافسي للمؤسسة .وبغية حتقيق ميزة أو مزايا تنافسية باملقارنة مع
املنافسني يف نفس القطاع ،تنته املؤسسة ثالثة اساراتيييات تنافسية ،تتمثل فيما سيأيت ذكره.
المطلب األول :إستراتيجية قيادة التكلفة
تقوم هذه االساراتييية على أساس أن املؤسسة اهأكثر تنافسية ،هي اليت هلا تكلفة أق مقارنة مبنافسيها.
أوال :تعريف استراتيجية قيادة التكلفة
هلذا فهي تعرف بأهنا :إساراتييية تنافسية تعتمد على التكلفة ،وموجهة إىل أسواق مستهدفة كبرية .وهي
تتطلب أساليب حمددة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكفاءة العالية ،ومتابعة مستمرة للتكلفة قصد
خفضها ،ورقابة صارمة عليها وعلى هامش الربح 1.مبعىن أن املؤسسة تستطيع حتقيق ميزة تنافسية إذا ما
استطاعت ختفيض تكلفتها ،حب يث تتمكن من بيع منتياهتا أو خدماهتا بسعر أقل من السعر اخلاص
2
باملنافسني ،ما يسمح هلا باحلصول على حصة سوقية هامة ،وحتقيق قدر كبري من اهأرباح.
ثانيا :شروط وأساليب تطبيقها
تسعى املؤسسة بانتهاجها هلذه اإلساراتييية إىل حتقيق قيادة الصناعة بتاخفيض سعر البيع من خالل تطبيق
3
جمموعة من الشروط املتعلقة مبوارد املؤسسة ومتطلباهتا التنظيمية هي:
 تنمية قيم تنظيمية تركز أساسا على االهتمام الواعي للعاملني بشأن التكلفة ،إذ يهدف العاملون بشكلأساسي إىل العمل على ختفيض التكاليف إىل أدىن حد ممكن؛
 تقدمي منت أساسي دون أي نوع من الكماليات اإلضافية ،اليت تؤدي إىل هيادة التكاليف؛ استاخدام مواد أولية مناخفضة السعر دون املساس جبودة املنتوج؛ ختفيض تكاليف البحث والتطوير؛ نظام توهيع مناخفض التكلفة؛ .1حممد أمحد عو  ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،9003 ،ص .326
 .2مساليل حيضية ،مرجع سابق ،ص .92
 .3حممد أمحد عو  ،مرجع سابق ،ص .326
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

 تعديل اهأنشطة والعمليات ذات التكاليف العالية ،كاستبدال العمليات اليدوية بعمليات آلية رخيصةالثمن االستغناء عن االنشطة املكررة أو دجمها يف قسم واحد ،تبسيط إجراءات العمل...اخل،مبعىن إعادة
تصميم العمل.
ويعد وجود رلب مرن للسعر من أهم الشروط الالهمة لتطبيق هذه اإلساراتييية ،باإلضافة إىل منطية السلع
املقدمة للمستهلكني ،عدم وجود ررق كثرية لتمييز املنت  ،وكذلك عدم وجود رريقة واحدة الستاخدام
السلعة ،وحمدودية تكاليف التبديل أو عدم وجودها إرالقا بالنسبة للمستهلكني.
وجتدر االشارة إىل أنه ال ميكن حتديد سعر مرن دون ضبط مستمر للتكاليف ،ويتحقق ذلك من خالل
1
جمموعة من اهأساليب هي:
 وفرات اقتصاديات احليم؛ من خالل توهيع التكاليف الثابتة على حيم كبري من اإلنتاج ،وبالتايل تقلالتكلفة الثابتة لوحدة املنت  ،وللوصول إىل هذا تليأ بعض املؤسسات إىل االندماج مثال لتوهيع تكلفة تكلفة
منتوج جديد ،وتكلفة التسويق على كم مبيعات أكرب ،أو تتيه للتحالف مع مؤسسة منافسة لتحقيق مصلحة
مشاركة؛
 وفرات منحىن التعلم واخلربة؛ تظهر نتائيها من خالل تأدية العمل بكفاءة ،واخنفا اهأخطاء املكلفة؛واليت تتحقق نتيية لتعلم خطوات أداء املهام ،واكتساب مهارات متعددة مع مرور الزمن ،بالتايل فاملؤسسة اليت
متتلك قدرة على التعلم املبكر تكتسب املقدرة على ختفيض التكلفة؛
 االستثمار يف شراء التكنولوجيا احلديثة؛ اليت تساعد على حتسني كفاءة العمليات االنتاجية وبالتايل تقليلالتكلفة ،أيضا تساعد على تقليل همن اإلنتاج ومن مث تقيل تكلفة العمالة ،وغريها من املزايا الناجتة عن إدخال
تقنيات متطورة.
 استغالل الطاقة بنسب مرتفعة؛ ختفيض تكاليف اهأنشطة املارابطة مع بعضها؛ درجة مشاركة وحدات نشاط أخرى يف استغالل الفرص املتاحة؛ -وفرات التكلفة املناخفضة من خالل التكامل الرأسي؛

 .1نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص .302
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

 خيارات إساراتييية وقرارات تشغيلية أخرى مثل :ختفيض عدد املنتيات املعروضة ،احلد من خدمات مابعد البيع ،وخفض املرتبات ومزايا العاملني اإلضافية.
انطالقا من شروط وأساليب تطبيق اساراتييية قيادة التكلفة تتيلى بوضوح أمهية قيام املسؤولني بإدخال
تغيريات على مستوى التكنولوجيا ،اهأفراد ،رريقة أداء اهأعمال ،إضافة غلى اهليكل التنظيمي والسياسات
واإلساراتيييات .وهي متثل اجملاالت اليت تشتمل عليها إدارة عملية التغيري.
ثالثا :مزايا ومخاطر اعتمادها
إن حتديد شروط وحمددات تطبيق هذه اإلساراتيييةِّ ،
ميكن املؤسسة من حتقيق عدة مزايا وهي:

1

 فيما يتعلق باملنافسني ،تشغل املؤسسة املنتية بتكلفة أقل موقعا أفضل من حيث املنافسة على أساسالسعر؛
 فيما يتعلق باملشارين ،تتمتع املؤسسة املنتية بتكلفة أقل حبماية ضد الزبائن ،حبيث ال ميكنهم املساومةعلى ختفيض اهأسعار؛
 فيما يتعلق باملوردين ،ميكن للمؤسسة املنتية بتكلفة أقل يف بعض احلاالت ،أن تكون يف مأمن مناملوردين اهأقوياء ،خاصة فيما يتعلق بضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة؛
 فيما يتعلق بدخول املنافسني اقحمتملني إىل السوق ،املؤسسة املنتية بتكلفة أقل حتتل موقعا تنافسيا ممتاها،ميكنها من تبين سياسة ختفيض السعر ملواجهة أي هيوم من املنافسني اجلدد؛
 فيما يتعلق بالسلع البديلة ،ميكن للمؤسسة املنتية بتكلفة أقل استاخدام ختفيضات السعر كسالح ضدالسلع البديلة ،واليت قد تتمتع بأسعار جذابة.
يتضح من خالل هذه املزايا ،مدى أمهية ميزة التكلفة اهأقل ،يف توفري قدر من احلماية ضد كل أنواع
التنافس ،إضافة إىل هيادة مقدرة املؤسسة على حتديد السعر املناسب 2.ومع ذلك فهناك بعض العيوب أو
املاخارر هلذه اإلساراتييية ،كقدرة املنافسني على تطبيق أساليب تكنولوجية حتقق مستوى من التكاليف هو
اهأكثر اخنفاضا ،أو متكنهم من حتقيق مزايا التكلفة من خالل التاخفيض يف تكلفة العمالة ،إضافة إىل أن

 .1املرجع نفسه ،ص .302

 .2مجال الدين حممد املرسي وآخرون ،التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية :منهج تطبيقي ،الدرا اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،بدون سنة
نشر ،ص .324
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:

الاركيز الشديد على ختفيض التكاليف يؤدي إىل إمهال مالحظة التغيريات يف التكنولوجيا ،والتغريات يف أذواق
املستهلكني...اخل.
المطلب الثاني :استراتيجية التميز
تتحدد هذه االساراتييية من خالل حتقيق املؤسسة ملركز تنافسي مميز ،نتيية لتقدميها ملنتيات/خدمات
هلا خصائص متفردة عن تلك اليت يقدمها منافسيها.
أوال :تعريف استراتيجية التميز
هي إساراتييية تنافسية موجهة للسوق كبري احليم ،تنطوي على االبتكار ،تطوير املنت  ،أو اخلدمة على
النحو الذي يتم إدراكه على أنه شيء فريد أو متميز 1.مبعىن أن املؤسسة من خالل هذه اإلساراتييية تسعى
إىل تكوين صورة ذهنية حمببة حول منتياهتا وخدماهتا ،حبيث تتضمن هذه الصورة القناعة بأن منتيات
املؤسسة وخدماهتا تعد جوهرية ،ومميزة عن منتيات وخدمات املنافسني.
ثانيا :شروط تطبيقها
لكي حتقق املؤسسة النياح من خالل هذه االساراتييية ،جيب عليها مراعاة الشروط اآلتية:

2

 .3الشروط الخارجية :تتمثل يف ما يلي:
 إدراك املستهلك لقيمة الفرق بني منت املؤسسة ومنتيات املنافسني ،من خالل امليزة اليت تتوفر فيه؛ توافق استاخدامات املنت أو اخلدمة مع رغبات الزبائن؛ عدم وجود مؤسسات كثرية تنته نفس اإلساراتييية. .9الشروط الداخلية :تتمثل يف ما يلي:
 توفر مواد أولية ذات نوعية رفيعة تسمح بتوفري جودة وأداء متميز للمنت أو اخلدمة النهائية؛ بذل جمهودات كبرية يف جمال البحوث والتطوير ،هبدف تصميم منت  ،وتقدمي خدمة مبوصفات وخصائصفائقة اهأداء ،وتتوافق مع رغبات املستهلك؛
 .1مساليل حيضية ،مرجع سابق ،ص .92

 .2بن قايد فارمة الزهراء  ،دور اإلدارة اإلستراتيجية للموراد البشرية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة حالة:

مركب السيارات الصناعية برويبة  ،2012 - 2002مذكرة ماجستري غري منشورة ،قسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتيارية وعلوم

التسيري ،جامعة أحممد بوقرة بومرداس ،اجلزائر ،9033 – 9030 ،ص .42
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مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:
 -االستاخدام اهأمثل للموارد الفكرية ،املهارات ،الوقت ،اجلهد ،واهأفراد؛

 وجود نظام معلومايت وخدمايت فعال ،يوفر املعلومات الكافية عن كيفية تشغيل املنتيات ،ويسمح بتقدمياملساعدات الفنية للزبون ،ويوفر صيانة سريعة ودقيقة كما يساهم يف سرعة تلبية الطلبات.
إضافة إىل الشروط السابقة ،فإنه يتطلب توافر عوامل أخرى لضمان جناح تطبيق هذه اإلساراتييية مثل:
اجلودة العالية للمواد اهأولية ،التصميم واهأداء املتميز ،جودة عالية يف اإلنتاج وتقدمي اخلدمات ،إضافة إىل
1
التوهيع والتسليم اجليد للمبيعات ،مع بناء عالقات جديدة مع الزبائن.
على العموم يعتمد جناح تطبيق اساراتييية التميز على جمموعة من املتطلبات التنظيمية ،والتكنولوجية،
واملهارات اليت يتمتع هبا اهأفراد ،وكذا على اإلبداع ،إدارة اجلودة الشاملة ،وإعادة اهلندسة .وكل هذه الشروط
واملتطلبات ميكن العمل هبا من خالل تبين املؤسسة إلدارة التغيري.
ثالثا :مزايا ومخاطر تطبيقها
متكن هذه اإلساراتييية املؤسسة من حتقيق عائد على االستثمار يفوق املستوى املتوسط ،وذلك يف قطاع
معني بسبب وجود ما يعرف بالوالء للعالمة التيارية من جانب الزبائن ،الناجتة عن القوة التفاوضية مع
املودين؛ وهو ما ميكن أن ميثل أحد احلواجز اهأساسية اليت جتنب املنافسة اليت تنيم على دخول منافسني جدد
للقطاع.
ومع هذه املزايا ،توجد بعض املاخارر واملشاكل اليت قد تعرقل تطبيق هذه اإلساراتييية منها ،مدى قدرة
املؤسسة على اقحمافظة على متيزها يف املدى الطويل ،بسبب قيام املنافسني بتقليد منتياهتا ،إضافة إىل تكلفة
التميز املرتفعة ،فكلما كانت التكاليف املصاحبة لعملية متييز املنتيات مرتفعة بشكل مبالغ فيه كلما قلل ذلك
من فرصة جناح إساراتييية التمييز ،كما أن التميز املفرط قد يعر
2
تُقدم منتيات مناسبة وبأقل سعر.

املؤسسة للمنافسة من قبل املؤسسات اليت

المطلب الثالث :إستراتيجية التركيز
تتميز هذه اإلساراتييية عن اإلساراتيييتني السابقتني ،كوهنا ُموجهة أساسا خلدمة احتياجات جمموعة أو

شرحية حمددة من املستهلكني أو سوق معني.

 .1فالح حسن احلسيين ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيمها ،مداخلها ،عملياتها المعاصرة ،دار وائل للنشر ،ط ،9عمان ،اهأردن ،9006 ،ص
.324
 .2مجال الدين حممد املرسي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .322
30

مدخل إلى الميزة التنافسية .

الفصل األول:
أوال :تعريف استراتيجية التركيز

تعد من االساراتيييات الثالثة اليت هتدف إىل الوصول إىل أفضل موقع يف السوق ،وبناء ميزة تنافسية؛ من
خالل تركيز املؤسسة لعملها يف قطاع معني ،حيث تكيف اساراتييياهتا الدفاعية وحتددها على قطاع سوقي
خاص ،ميكن فيه عر سلع وخدمات متميزة وبتكاليف مناخفضة ،فاملؤسسة وفقا هلذه اإلساراتييية ال تعمل
يف سوق بأكمله بل تتعامل وتركز على قطاع حمدد من السوق 1.إما بتميز املنت بشكل أفضل حبيث يشبع
حاجات القطاع السوقي املستهدف ،أو من خالل تكاليف أقل للمنت أو اخلدمة املقدمة هلذا القطاع.
ثانيا :شروط تطبيقها
يستلزم تطبيق هذه اإلساراتييية توفر مجلة من الشروط ،وهي:

2

 وجود جمموعات ُمتلفة ومتميزة من املشارين ،لديهم حاجات ُمتلفة واستاخدامات متباينة للمنت ؛ عندما ال حياول أي منافس التاخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف؛ عندما ال تسمح موارد املؤسسة بتغطية كامل القطاع ،بل قطاع سوقي حمدود؛ تفاوت قطاعات الصناعة من حيث احليم ،معدل النمو ،والرحبية؛ اشتداد حدة عوامل التنافس اخلمس ،حبيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من اهأخرى.ثالثا :أشكالها
تأخذ إساراتييية الاركيز أشكال ُمتلفة هي:

3

 -تنمية السوق :يتم تنمية وتوسيع منتيات وخدمات املؤسسة من خالل احلصول على أكرب حصة سوقية

يف السوق احلايل ،أو الدخول يف أسواق جديدة على املستوى العاملي.

 تنمية المنتج :هتتم إساراتييية الاركيز بإجراء تعديالت على منتياهتا وخدماهتا مبا يضيف هلا مزاياتنافسية جديدة للمنت أو اخلدمة ،أو مبا يوثق صلة املستهلك باملنتيات واخلدمات املتاحة يف السوق احلايل
من خالل تلبية رغباته وحاجاته رغم تنوعها وجتددها ،وبالتايل حتقيق رضاه على منتيات وخدمات املؤسسة.

 .1مساليل حيضية ،مرجع سابق ،ص .92
 .2نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص .332
 .3بن قايد فارمة الزهراء ،مرجع سابق ،ص .29
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الفصل األول:

 التكامل األفقي :يعين أن املؤسسة تعمل على امتالك أو شراء بعض الوحدات اجلديدة ،أو شراء بعضاملؤسسات ،أو الوحدات املنافسة ،أو على اهأقل السيطرة عليها لتلبية رغبات الزبائن املتزايدة واستغالل فرص
استثمار جديدة؛ هبدف احلد من املنافسة اليت متثلها ،أو التحكم يف حيمها وأسلوهبا ،وبالتايل حتقق املؤسسة
من خالل التكامل اهأفقي كفاءة ،سيطرة ،ورقابة أكرب على السوق.
ميكن تلاخيص كل ما ورد سابقا من حتديد للمهارات واملتطلبات التنظيمية لكل خيار من اخليارات
اإلساراتييية يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)1 – 1اإلستراتيجيات التنافسية ومتطلباتها
اإلستراتيجية

قيادة التكلفة

المهارات والموارد المطلوبة

المتطلبات التشغيلية

_ استثمار رأس مايل مع توفر مزيد من _ رقابة حمكمة على التكاليف.
_ إعداد تقارير رقابة ومراجعة تفصيلية
رأس املال يف متناول اليد.
_ مهارات هندسية يف جمال العمليات متكررة.
_ تنظيم ومسؤوليات واضحة.
_ اإلشراف املكثف للعمل.
_ تصميم املنتيات بشكل يؤدي إىل _ حوافز مبنية على حتقيق اهأهداف
الكمية.
سهولة التصنيع.
_ نظام التصنيع ذو التكلفة اهأقل.

التمييز

_ قدرات تسويقية عالية.
_ هندسة العمليات.
_ التوجه حنو اإلبداع.
_ كفاءات عالية يف البحوث
اهأساسية.
_ السمعة اجليدة يف جمال اجلودة.
_ الرياده يف التكنولوجيا.
_ خربة رويلة يف الصناعة أو جمموعة
من املهارات يف صناعات أخرى.

_ تنسيق قوي بني وظائف البحوث
والتطوير.
_ مقاييس وحوافز نوعية بدال من
الكمية.
_ رواتب ومزايا جيدة جلذب
الكفاءات املتميزة.

التركيز

_ مزي من السياسات أعاله.
_توجيه املزي لتحقيق هدف
اساراتييي.

_ مزي من السياسات أعاله.
_ توجيه املزي لتحقيق هدف
اساراتييي.

المصدر :راهر حمسن الغاليب ووائل حممد إدريس ،اإلدارة اإلستراتيجية :منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر ،ط ،3عمان ،اهأردن،
 ،9002ص .493
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الفصل األول:

اعتمادا على ما تقدم ،فإن االساراتيييات التنافسية تتم صياغتها يف ضوء ربيعة العالقة بني كل من امليزة
1
التنافسية ومدى املنافسة .وقد قدم بورتر مصفوفته هذه وميكن توضيحها من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)4 – 1مصفوفة االستراتيجيات التنافسية
تميُّـز المنت ـ ــج

تكلفـ ــة أقــل
إستراتيجية قيادة التكلفة

إستراتيجية التميز

التركيز على التكلفة

التركيز على التميز

المصدر :نبيل مرسي وأمحد سليم ،اإلدارة اإلستراتيجية :إدارة التنافسية ،إدارة المعرفة ،إدارة المخاطر ،املكتب اجلامعي احلديث للنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،9002 ،ص .302

يتضح من مصفوفة االساراتيييات التنافسية يف ضوء امليزة التنافسية ،أن اهلدف اهأساسي العتماد البديل
االساراتييي هو إنشاء امليزة التنافسية واستمراريتها ،كما أن بناء اإلساراتييية التنافسية إمنا يعتمد على حتليل
جمموعة من املتغريات ،ويف ضوء معطيات التحليل يتم بناء اإلساراتييية التنافسية املالئمة واليت حتقق امليزة
التنافسية .وتشتمل هذه املتغريات على حتليل البيئة الصناعية ،اإلساراتييية واهليكل التنظيمي ،ظروف الطلب
على املنتيات ،املوارد واإلمكانيات املتوفرة ،إضافة إىل مدى مساندة الصناعة.
والشكل اآليت يوضح ربيعة هذه العالقات بني املتغريات املؤثرة يف اإلساراتييية التنافسية ،وانعكاس ذلك
على امليزة التنافسية:

 .1فالح حسن احلسيين ،مرجع سابق ،ص ص .322 – 326
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الفصل األول:

الشكل رقم ( :)5 - 1العوامل المؤثرة في بناء اإلستراتيجية التنافسية.
امليزة التنافسية

البيئة الصناعية

املؤسسة (قوة املورد)

اإلساراتييية التنافسية

املضمون الورين اإلساراتييية ،اهليكل التنظيمي ،املنافسة
توفر املوارد

ظروف الطلب

العالقة واالرتباط مع الصناعةودرجة دعمها ومساندهتا
المصدر :فالح حسن احلسيين ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيمها ،مداخله ،عملياتها المعاصرة ،دار وائل للنشر ،ط ،9عمان ،اهأردن،9006 ،
ص .322

إضافة إىل ما سبق جتدر اإلشارة إىل أن كل إساراتييية من االساراتيييات العامة للتنافس تارتب نتيية
لتبين املؤسسة خليارات إساراتييية مناسبة تتعلق باملنت  ،السوق ،والكفاءات املتميزة؛ واليت ميكن تلاخيصها يف
اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)2 – 1العالقة بين االستراتيجيات التنافسية وخيارات المنتج ،تجزئة السوق ،والكفاءة المتميزة.

المنت ـ ــج
تجزئة الس ــوق
الكف ــاءات المتميزة

ريـ ــادة التكلفة

التميُّـ ـ ــز

التـ ـ ــركي ــز

مناخفض (أساسا بالسعر)

عايل (أساسا بالتفرد)

من مناخفض إىل عايل (بالسعر
والتفرد)

مناخفض ( السوق الكبري)

عايل (قطاعات سوقية كبرية)

من مناخفض إىل عايل (قطاع أو

إدارة التصنيع واملواد

البحوث ،التطوير ،املبيعات،
التسويق.

قطاعات قليلة)
أي نوع من الكفاءات املتميزة.

المصدر :شارلز هل وجارديث جونز ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل ،تعريب ومراجعة حممد سيد عبد املتعال وإمساعيل علي بسيوين ،دار
املريخ للنشر ،الريا  ،السعودية ،9002 ،ص .202

يتبني من اجلدول أنه على املؤسسة ،دراسة كل خيار من اخليارات اإلساراتييية بشكل جيد ،لكي يتناسب
مع منتياهتا/خدماهتا ،القطاع السوقي الذي تستهدفه ،الكفاءات اليت متتلكها .حىت تستطيع احلفاظ على
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الفصل األول:

امليزة التنافسية اليت اكتسبتها ،ومواجهة ُمارر فقدها أو تقليدها ،اليت جيب مواجهتها بدراسة املصادر والعوامل
اليت تعزه امليزة املكتسبة وتُسهم يف دميومة استمراريتها.
المبحث الثالث :تحسين وتطوير الميزة التنافسية
ال جيب على املؤسسة االكتفاء حبياهة امليزة التنافسية ،على اعتبار أن هذه اهأخرية ال ميكن االحتفاظ هبا
بصفة هنائية .وبناءا عليه تتبني ضرورة حتسني وتطوير هذه امليزة هبدف استمرار املؤسسة يف احتفاظها هأسبقيتها
التنافسية .وهذا ما يستدعي التعرف على العوامل اليت تفر على املؤسسة تطوير ميزهتا ،إضافة إىل امتالكها
للمصادر اليت هي تشكل أساسا الكتساب ميزة تنافسية متواصلة.
المطلب األول :دوافع تحسين الميزة التنافسية
تسعى املؤسسات بعد بنائها مليزة تنافسية ،إىل تنميتها وحتسينها وتطويرها ،من خالل إدارك واكتشاف
سبل جديدة وأفضل للمنافسة .ذلك هأن امليزة ميكن أن تتدهور وتنحصر وميكن توضيح ذلك من خالل
اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)3 – 1بناء الميزة التنافسية وتدهورها
فترة الخلق والبناء

التحركات
اإلساراتييية
اليت تنيح يف خلق
القيمة

فترة االنتفاع واالستفادة

احليم املتحقق
للميزة التنافسية

فترة التدهور والتآكل

التقليد
واقحماكاة
باإلضافة إىل
هيمات املنافسني

المصدر :غسان عيسى العمري وسلوى أمني السامرائي ،نظم المعلومات اإلستراتيجية :مدخل استراتيجي معاصر ،دار املسرية للنشر والتوهيع

والطباعة ،ط ،3عمان ،اهأردن ،9002 ،ص .342

نالحظ من خالل اجلدول أن امليزة التنافسية متر مبراحل وقد أشرنا إىل ذلك سابقا ،من خالل توضيح دورة
حياة امليزة التنافسية .والشيء الذي جيب أن يأخذه املسريين جبدية أكرب هو أن عملية احلفاظ على امليزة
املكتسبة والعمل على حتسينها ليس بالعملية السهلة؛ إمنا تتطلب حتركات ويقظة إساراتييية جتعلهم مدركني
جلميع العوامل واهأسباب اليت تساهم يف حتسني وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة ،الشيء الذي يؤكد ضرورة
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الفصل األول:

تبين أي مؤسسة إدارة تغيري تعمل على إحداث تغيريات جزئية أو كلية على املستوى الكلي للمؤسسة ،أو يف
بعض أجزائها .متكنها من حتسني وتطوير امليزة التنافسية اقحمققة.
وفيما يلي توضيح هأهم العوامل املؤدية إىل العمل على تطوير امليزة التنافسية:
 .3ظهور تكنولوجيا جديدة :ميكن للتغري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة يف جماالت مثل :تصميم املنت
أو اخلدمة ،ررق التسويق العصرية عرب االنارنت (التسويق االلكاروين) ،اإلنتاج والتسليم ،واخلدمات املقدمة
1
للزبون ،إدارة البحوث والتطوير.
 .9تغير أو ظهور حاجات جديدة للمستهلك :عندما يرغب الزبائن يف تنمية حاجات جديدة ،أو تغيري
أولوياهتا ،فإن هذا يدفع باملؤسسة إىل إجراء تعديالت على ميزهتا التنافسية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة.

2

 .2ظهور قطاع جديد في الصناعة :تظهر فرصة تطوير امليزة التنافسية ،مبيرد بروه قطاع سوقي جديد
وفئات استهالكية ُمتلفة.

 .4تغيير تكاليف المدخالت أو درجة توافرها :عادة ما تتغري امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيري جوهري
يف تكاليف املدخالت (يد عاملة ،مواد أولية ،وسائل النقل ،اآلالت) عند ارتفاع قيمتها ،حيث تليأ املؤسسة
هنا إىل البحث عن ميزة وسائل أخرى تضمن هلا ختفيض التكاليف ،ومن مثّ حتقيق التميز مرة أخرى.

 .2حدوث تغيرات في القيود الحكومية :هناك جمموعة أخرى من املؤشرات قد تؤثر أو تغري يف امليزة
التنافسية ،كأن حتدث تغيريا يف ربيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات املنت أو اخلدمة ،محاية البيئة،
وقيود الدخول إىل اهأسواق ،فإن املؤسسة ملزمة على مواجهة هذه التغيريات للبقاء يف السوق ،ومن مثّ الصمود

يف وجه املنافسني.
إن التعر

إىل اهأسباب اليت تقود املؤسسة إىل العمل على حتسني وتطوير ميزهتا التنافسية ،يقودها إىل

ضرورة معرفة املصادر اهأساسية اليت ُمتكنها من اكتساهبا ،ومن مث تركيز جهودها على تلك املصادر اليت ترى
بأهنا من املمكن أن متكنها من تعزيز وتنمية ميزهتا.

 .1نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ،ص .22

 .2حمسن أمحد اخلضريي ،صناعة المزايا التنافسية ،جمموعة النيل العربية ،ط ،3القاهرة ،مصر ،9004 ،ص .22
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الفصل األول:
المطلب الثاني :مصادر الميزة التنافسية

تتعدد مصادر امليزة التنافسية ،نظرا العتمادها على موارد املؤسسة مبفهومها الواسع ،وما تتيحه هلا البيئة
اخلارجية من جماالت تتفوق فيها ،وهي:
 .3التفكير اإلستراتيجي :تستمد املؤسسة قدرهتا على إجياد امليزة التنافسية من كفاءهتا يف بناء اساراتييية
تنافسية تسهم يف تعزيز مركزها التنافسي .لذا فإهنا تسعى المتالك تفكري إساراتييي بناء ُميكنها من حتليل ما
هو موجود داخلها وخارجها ،ما يساعدها يف اختيار االساراتييية التنافسية اهأكثر مالئمة لظروفها.
جتدر اإلشارة إىل أن اساراتيييات التنافس تتحدد من خالل ثالثة عناصر أساسية هي:

1

 طريقة التنافس :وتتمثل يف إساراتييية املنت والتصنيع ،إساراتييية التسعري ،إساراتييية التوهيعواملوقع...اخل؛
 ميدان التنافس :ويشمل حلبة التنافس من أسوق ومنافسني؛ أساس التنافس :ويتضمن اهأصول واملهارات اليت تتوفر عليها املؤسسة ،وتعترب أساس امليزة التنافسيةاملتواصلة ،واهأداء يف اهأجل الطويل.
ومن بني املزايا اليت متنحها االساراتيييات التنافسية نذكر:
أ .المزايا التي تحققها إستراتيجية التكلفة األقل:
 تكون املؤسسة املنتية بتكلفة أقل يف موقع أفضل من منافسيها بالنسبة للسعر؛ تتمتع حبصانة ضد الزبائن اهأقوياء ،إذ ال ميكنهم املساومة على خفض اهأسعار؛ تتمتع حبصانة ضد املوردين اهأقوياء الذين يقومون بتحديد أسعار املدخالت؛ حتتل موقعا تنافسيا ممتاها ميكنها من ختفيض السعر ومواجهة أي هيوم من املنافسني اجلدد؛ ميكنها مقارنة مبنافسيها استاخدام ختفيضات السعر كسالح ضد سلع بديلة ذات أسعار أقل.ب .المزايا التي تحققها إستراتيجية التمييز:
 تتميز على أساس التفوق الفين؛ .1أمينة بن علي والعيال بوهيان ،الميزة التنافسية :المفهوم والمحددات ،مداخلة ضمن ملتقى ورين بعنوان "اساراتيييات التدريب يف ظل
إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية" ،جامعة الطاهر موالي سعيدة ،اجلزائر ،يومي  30و  33نوفمرب  ،9002ص  .6نقال عن
موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9039 – 02 – 90 :
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الفصل األول:
 التمييز على أساس اجلودة ،واخلدمات؛ التمييز على أساس تقدمي قيمة أكرب للزبون نظري املبلغ املدفوع منه.ج .المزايا التي تحققها إستراتيجية التركيز:

 متييز أفضل للمنتيات إما من خالل مستوى جودة عايل وخدمات أفضل؛ حبيث تُشبع حاجات قطاعالسوق املستهدف؛
 تقدمي تكاليف أقل للمنت يف القطاع املستهدف باملقارنة باملنافسني؛ التمييز يف اجلودة ،اخلدمات والتكلفة معا. .9اإلطار الوطني :يساهم النظام التنافسي الورين من خالل حمدداته يف صياغة املناخ اقحمدد هأداء
املؤسسات ،حيث تعمل تلك اقحمددات كنظام ديناميكي متكامل تتفاعل مع بعضها ويؤثر كل حمدد يف

اهأخر 1.وقد مت التطرق إىل تلك اقحمددات سابقا.

ما جيب التأكيد عليه هو أن اإلرار الورين للدولة يصبح مصدرا لبناء امليزة التنافسية للمؤسسات ،عندما
يُطور قوانني وتشريعات تشيع على التغيري ،واإلبداع والتنافس يف ُمتلف القطاعات.
 .2الموارد :يتوقف تطوير وتنمية امليزة التنافسية على مدى جودة وكفاءة املوارد اليت متتلكها املؤسسة ،وعلى
حسن استغالهلا .وتتيسد أمهيتها يف اآليت:

2

 تعطي للمؤسسة قدرات وكفاءات حمورية تساهم يف جناحها؛ تتيح إلدارة املؤسسة عمل اخليارات اإلساراتييية املستندة إىل هذه املوارد واملستغلة هلا استغالال جيدا يفضوء ربيعة الفرص والبيئة اخلارجية؛
 التحديد اجليد للموارد يتيح إلدارة املؤسسة االرالع التام على نقاط القوة والضعف فيها وبالتايل القدرةعلى حتديد خيارات إساراتييية صحيحة.

 .1حللول سامية ،مرجع سابق ،ص .22
 .2راهر حمسن الغاليب ووائل حممد إدريس ،مرجع سابق ،ص .922
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الفصل األول:

وقد قدم جرانت " "Grantمدخال يقوم على أساس حتليل املوارد ،والذي ميكن توضيحه يف النقاط
1
اآلتية:
 تعريف وتصنيف موارد املؤسسة كعناصر قوة وضعف؛ جتميع نقاط القوة يف قدرات حمددة ،وتشري هذه اهأخرية إىل تلك اهأشياء اليت تتميز فيها املؤسسة،وعندما تتميز تلك القدرات بصورة ملموسة عن قدرات املنافسني يطلق عليها القدرات املميزة؛
 تقدير اهأرباح اقحمتمل حتقيقها من خالل هذه املوارد والقدرات على أساس مدى مسامهتها يف حتقيق امليزةالتنافسية املستدامة؛
 اختيار اإلساراتييية اليت تنيح يف استغالل قدرات املنشأة يف ظل الظروف البيئية اخلارجية؛ تعريف فيوات املوارد واالستثمار يف القضاء على نقاط الضعف.انطالقا من حتليل جرانت فإنه من الضروري التمييز بني املوارد اليت متتلكها املؤسسة ،واليت تصنف إىل:
أ .الموارد الملموسة :وتشتمل على:

2

 المواد األولية :هلا تأثري بالغ على جودة املنتيات/اخلدمات ،لذا يتوجب على املؤسسة أن حتسن اختيارمورديها والتفاو معهم بشأن جودهتا ،أسعارها ومواعيد تسليمها ،وكذا حرصها على ضرورة توفري شروط
السالمة املتعلقة بالنقل والتاخزين.
 -معدات اإلنتاج :تعترب من أهم اهأصول اليت تعتمد عليها املؤسسة إلنشاء قيمة مضافة للمستهلك عن

رريق حتويلها ضمن العملية اإلنتاجية إىل منتيات .ولضمان فعاليتها هأرول يشارط تشغيلها بشكل سليم،
وصيانتها ،واختيار منط االهتالك املناسب هلا ،وتدوين كل املعلومات اخلاصة هبا .ما ِّ
ميكن املؤسسة من الوفاء
بالتزاماهتا إهاء هبائنها ،وبالتايل تقوية ثقتهم هبا؛ اهأمر الذي ميكنها من التميز عن باقي املؤسسات.
 الموارد المالية :متكن املؤسسة من تنويع أنشطتها كإنتاج منتيات جديدة ،أو توسيعها بفتح قنواتتوهيع جديدة؛ من خالل القيام باستثمارات فعالة من شأهنا حتقيق اهأهداف املالية والتنافسية للمؤسسة ويفتح
هلا اجملال للتطور على املدى الطويل.

 .1نادية العارف ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الدار اجلامعية للنشر ،ط ،3اإلسكندرية ،مصر ،9030 ،ص .966
 .2هاليل الوليد ،مرجع سابق ،ص ص .22 – 26
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الفصل األول:

تظهر أمهية املوارد امللموسة يف الطريقة اليت ُمتكن املؤسسة من احلصول عليها ،أيضا كيفية استغالهلا،
وحتقيق التكامل بينها بشكل يسمح باهأداء اجليد لكل اهأنشطة.
ب .الموارد غير الملموسة :منيز فيها ما يلي:

1

 الجودة :مل يعد السعر العامل اقحمرك لسلوك املستهلك ،بل أصبحت اجلودة هي االهتمام اهأول والقيمةاليت يسعى للحصول عليها ،هذا ما أوجب على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء يف املنافسة أن تقدم منتيات
وخدمات ذات جودة عالية ،ويتم حتقيق ذلك باستاخدام التكنولوجيات اجلديدة باإلضافة إىل حتسني العمليات
من خالل التسيري اهأفضل والتدريب اجليد .ويعترب التحسني املستمر كأحد مرتكزات اجلودة الشاملة من أهم
مصادر بناء املزايا التنافسية ،إذ مينح التحديث ملنتيات وخدمات املؤسسة قيمة يفتقر إليها املنافسون مما
يسمح بتاخفيض التكلفة إىل مستوى أقل منهم ،وميكن للمؤسسة حتقيق التحسني من خالل عملية البحث
والتطوير ،اليت تساهم يف حتسني الكفاءة ورفعها مما جيعل املؤسسة رائدة يف تطوير عمليات التصنيع ،وهو ما
يعطيها ميزة تنافسية.
 -المعرفة :تعد اهأصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط املؤسسة يف البيئة التنافسية املرتكزة على

املعلومات واملعرفة ،لذلك أصبح قياس القيمة احلقيقية للمعرفة أمرا ضروريا للمؤسسات ذات املعامالت
اخلاصة ،وبراءات االخاراع ،والعالمات التيارية املتميزة .ذلك أن العديد منها تستثمر بشكل كبري يف النوع من
اهأصول  ،فهي تعمل على تأثري واستنساخ أفضل املمارسات بغية الوصول إىل استثمار حقيقي لرأس ماهلا
الفكري ،إال أن اهأمر يتطلب يف البداية حتديد املشاكل املرتبطة بتطبيق املعرفة يف املؤسسات .فاملؤسسات
الناجحة هي اليت تستثمر يف ما تعرفه ،حبيث تنقل تلك املعرفة عرب قنواهتا التنظيمية لالستفادة منها يف
عمليات إنتاج السلع واخلدمات أو تطوير اهلياكل والوظائف والعمليات.
 -الكفاءة :إن أبسط قياس للكفاءة يتمثل يف مقدار املدخالت املطلوبة إلنتاج منتيات معينة ،وذلك يعين

أن الكفاءة هي مقدار املاخرجات إىل املدخالت .وكلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة ،كلما قل مقدار
املدخالت املطلوبة إلنتاج منتيات معينة ،وهو ما يساعد املؤسسة على حتقيق ميزة تنافسية من خالل هيكل
تكلفة مناخفض ،وتعترب كل من إنتاجية املوظف ،وإنتاجية رأس املال املكونني اهأكثر أمهية للكفاءة ،باإلضافة
إىل إنتاجية اإلنفاق على البحوث والتطوير.

2

 .1مساليل حيضية ،مرجع سابق ،ص ص .2 – 2

 .2شارلز هل وجارديث جونز ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل ،تعريب ومراجعة حممد سيد عبد املتعال وإمساعيل علي بسيوين ،دار املريخ
للنشر ،الريا  ،السعودية ،9002 ،ص .904
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الفصل األول:

 التكنولوجيا :تعتمد معظم املؤسسات على التكنولوجيا كمورد لتحقيق امليزة التنافسية ،ومبا أن التكنولوجيايف تطور مستمر وسريع؛ فإن عدم مواكبتها يضع املؤسسات يف مواجهة هتديد حقيقي .كما أن استاخدام
فعال ،باستاخدام
املؤسسة لتقنيات وتكنولوجيات متطورة وحديثة يساعدها على تنظيم وتسيري عملياهتا بشكل ّ

آالت وتقنيات متطورة تساهم يف ختفيض التكاليف وحتقيق وفرات احليم .والتكنولوجيا املتيددة يتم
اكتشافها ،تنميتها ،وتطويرها من خالل البحوث والتطوير ،واليت تعتمد باهأساس على قواعد وتكنولوجيا
1
املعلومات.
 -الكفاءات :تعترب الكفاءات أصل من أصول املؤسسة ،هأهنا ذات ربيعة تراكمية ،وتعد صعبة التقليد من

قبل املنافسني .و قد صنفت إىل صنفني مها:

 -الكفاءات الفردية :متثل حلقة وصل بني اخلصائص الفردية واملهارات املتحصل عليها من أجل اهأداء

احلسن ملهام حمددة .ومن بني اخلصائص املرجعية هلذه الكفاءات هي :سريع التعلم ،احليوية ،القدرة
على اختاذ القرار ،العمل اجلماعي...اخل .وميكن للمؤسسة احلياهة على الكفاءات الفردية باالستناد
إىل معايري موضوعية ودقيقة يف عملية التوظيف ،وكذا تكوين اهأفراد بشكل يتماشى مع املناصب اليت
2
يشغلوهنا حيث ينتظر منهم مردودية أكرب.

 الكفاءات المحورية أو المتميزة :تنيم عن تضافر جمموع أنشطة املؤسسة ،ما يسمح هلذه اهأخريةمن إنشاء موارد جديدة ويتيح هلا متييز منتياهتا ،والوصول إىل عدة أنواع من اهأسواق ،وحتقيق خفض
جوهري يف التكاليف مقارنة مبنافسيها ،إضافة إىل أنه يصعب حماكاهتا.
وتنشأ الكفاءات املتميزة من مصدرين يكمل كل منهما اآلخر ومها :املوارد البشرية ،املالية ،واملادية،
والتكنولوجيا .والقدرات اليت تشري إىل مهارات املؤسسة يف التنسيق بني مواردها ووضعها قيد االستاخدام
اإلنتاجي .وبشكل عام تعترب القدرات نتاجا للهيكل التنظيمي للمؤسسة ،وعملياهتا ونظم الرقابة هبا .وهي اليت
حتدد كيف تتاخذ القرارات داخل املؤسسة ،والسلوكيات اليت تكاف عليها ،القيم واهأعراف اليت تظهر يف
3
الطريقة اليت يتفاعل هبا اهأفراد ،ويتاخذون من خالهلا القرارات داخل السياق التنظيمي.

 .1هروخي فريوه وسكر كنزه ،دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ،مداخلة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول
"رأس املال الفكري يف منظمات اهأعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة" ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر ،يومي  32و 34
ديسمرب  ،9033ص  .32نقال عن موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9039 – 02 – 92 :
 .2العيهار فلة ،دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ،مذكرة ماجستري ،قسم علوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة اجلزائر ،9002 ،ص .344
 .3شارلز هل وجارديث جونز ،مرجع سابق ،ص ص .326 – 322
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الفصل األول:

بالتفرد واحلداثة،
 -اإلبداع :يعترب اإلبداع عملية تؤدي إىل حلول وأشكال فنية ،نظريات ومنتيات تتصف ُّ

كما أنه يؤثر على هيكل املنافسة وعلى املركز التنافسي للمؤسسة ،انطالقا من تطبيقها الساراتييية اإلبداع
1
اليت تعد من أهم اإلساراتيييات.

 -التحديث/التجديد :يشري إىل عملية استحداث منتيات أو عمليات جديدة .وله نوعان رئيسيان مها:

حتديث املنت  ،وحتديث العمليات .أما اهأول فاملقصود به العمل على تطوير واستحداث املنتيات جديدة
متاما أو تضمني املنتيات املوجودة يف السوق صفات متميزة جديدة .أما الثاين (حتديث العمليات) فيشري إىل
تطوير عمليات جديدة ،إلنتاج املنتيات وتوصيلها إىل املستهلكني .وعلى املدى الطويل ميكن القول أن
التحديث املنتيات والعمليات ميثل أهم اهأسس البنائية للميزة التنافسية.
 -االستجابة للمستهلكين :لتحقيق استيابة متفوقة للمستهلكني ،جيب على املؤسسة أداء مهامها بشكل

أفضل من املنافسني ،يف حتديد وإشباع حاجات هبائنها.وعندئذ سيويل املستهلكني قيمة أكرب ملا تقدمه ،مما
يؤدي إىل خلق متييز يستند على امليزة التنافسية.فعملية حتسني جودة املنت أو اخلدمة جيب أن تتماشى مع
حتقيق تلك االستيابة ،كما هو احلال مع تطوير منتيات ذات مسات تفتقر إليها املنتيات احلالية ،إضافة
ضرورة مواءمة تلك السلع واخلدمات مع الطلبات الفريدة للزبائن ،وأيضا اهأخذ بعني االعتبار عامل الزمن أي
2
توقيت االستيابة للزبون.
باإلضافة إىل ما سبق ،توجد مصادر أخرى لتعزيز االستيابة للمستهلكني وهي :التصميم املتفوق ،اخلدمة
املتميزة ،واخلدمة املتفوقة ملا بعد البيع وعمليات الدعم.كل هذه العوامل تدعم االستيابة للزبائن ،وهتي
الفرص للمؤسسة لتمييز نفسها عن منافسيها اآلخرين اهأقل استيابة.
وقد اعترب  -تشارلز هل وجارديث جونز -أن كل من الكفاءة ،اجلودة ،التحديث ،واالستيابة املتفوقة
للزبون مبثابة اهأسس العامة واملصادر الرئيسية لبناء امليزة التنافسية ،وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل
التايل:

 .1العيهار فلة ،مرجع سابق ،ص .329
 .2شارلز هل وجارديث جونز ،مرجع سابق ،ص ص .932 – 939
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الفصل األول:

الشكل رقم( :(6 – 1األسس والمصادر العامة لبناء الميزة التنافسية
اجلودة

االستيابة للزبون

الميزة التنافسية
التكلفة األقل والتميز

الكفاءة

التحديث
المصدر :حممد عبد احلسني الطائي ونعمة عباس اخلفاجي ،نظم المعلومات اإلستراتيجية :منظور الميزة اإلستراتيجية ،دار الثقافة للنشر
والتوهيع ،ط ،3عمان ،اهأردن ،9002 ،ص .360

انطالقا مما تقدم خنلص إىل أن املؤسسة تستطيع احلصول على ميزة تنافسية من عدة مصادر ،غري أن كل
مؤسسة تنشأ ميزهتا يف ظل ظروف معينة ختتلف عن باقي املنافسني .وهذا ما يشري إىل أن امليزة التنافسية
عرضة للتغري مع مرور الوقت ،إما أن تتدهور وتزول وإما تتحسن وتتطور .بالتايل على املؤسسة أن تعي وجود
ُمارر قد تفقدها امليزة اليت متتلكها أو تكون عائقا الستمرارها .فما هي هذه املاخارر ،وما هي العوامل اليت
حتد منها وتضمن استمرار املؤسسة يف حتسني ميزها التنافسية؟.
المطلب الثالث :استمرارية الميزة التنافسية
سعيا من املؤسسة على تطوير وحتسني ميزهتا التنافسية ،فإهنا جتتهد يف اإلملام بكل املاخارر اليت قد تكون
سببا يف تدهورها ،كما تعمل على تساخري العوامل والظروف اليت ميكن من خالهلا اقحمافظة على استمرارية امليزة
التنافسية.
أوال :مخاطر فقد الميزة التنافسية
يتأثر استمرار امليزة التنافسية وتطويرها جبملة من املاخارر ميكن حتديدها يف العناصر التالية:

1

 .3عوائق التقليد والمحاكاة :من املعروف أن املؤسسات اليت تستحوذ على مزايا تنافسية ،حتقق أرباحا أعلى
من املعدل املتوسط ،وذلك من شأنه أن يبعث إشارات إىل املنافسني تفيد بأن املؤسسة متتلك كفاءات متميزة
ُهتي هلا الفرصة خللق القيمة املتفوقة .لذا فإن مدى سرعة جناح املنافسني يف تقليد وحماكاة تلك الكفاءات
 .1املرجع نفسه ،ص ص .992 – 996
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الفصل األول:

املتميزة للمؤسسة ،يعترب أمرا على قدر كبري من اهأمهية ،حيث أن سرعة التقليد هلا تأثري على متانة امليزة
التنافسية للم ؤسسة ،فكلما كان املنافسون أكثر سرعة يف تقليد الكفاءات املتميزة للمؤسسة ،كلما كانت امليزة
التنافسية أقل متاسك واستمرارية .وإنه ملن اهأمهية التأكيد على الدور احلاسم لعامل الوقت؛ فكلما رال الوقت
الذي يستغرقه املنافسني يف تقليد أي كفاءة متميزة ،كلما تعاظمت الفرصة أمام املؤسسة لبناء مركز تنافسي
قوي ،فضال عن السمعة الطيبة لدى الزبائن ،اهأمر الذي جيعل من الصعوبة مبا كان بعدئذ على املنافسني أن
يهددوا مركز املؤسسة يف السوق.
ويف هذا اإلرار أشار شارلز هال أن التقليد يكون على مستوى املوارد والقدرات اليت متتلكها املؤسسة

بالشكل اهأيت:

 -تقليد الموارد :بصفة عامة ميكن القول أن أسهل الكفاءات املتميزة اليت ميكن للمنافسني اقحمتملني

تقليدها ،تتمثل يف املوارد امللموسة ذات القيمة املتفردة ،على اعتبار أهنا مرئية ،وميكن غالبا شراؤها من السوق
املفتوحة .أما املوارد غري امللموسة ،فتكون أكثر صعوبة من حيث التقليد ،وحتديدا يف جمال االسم التياري أو
العالمة التيارية .كما يعترب التسويق واملعرفة التكنولوجية مبثابة موارد غري ملموسة مهمة ،يسهل تقليدها
نسبيا.
 تقليد القدرات :إن عميلة تقليد قدرات املؤسسة ،متيل هأن تكون أكثر صعوبة من تقليد مواردها ،ويرجعذلك بصورة أساسية لكون القدرات تعتمد على الطريقة اليت تتاخذ هبا القرارات ،ويتم هبا إدارة العمليات،
واملتأصلة بعمق داخل املؤسسة .ومع ذلك فإن الطبيعة غري املرئية للقدرات غري كافية للحيلولة دون حدوث
حماكاة ،فيمكن للمنافسني النفاذ داخل املؤسسة ،والوقوف على كيفية إدارهتا من خالل استاخدام أفراد لديهم،
من أولئك الذين ينتمون إىل املؤسسة نفسها ،مبعىن االعتماد على ما يعرف باجلوسسة الصناعية.
 .9قدرة المنافسين :اقحمدد الرئيسي لقدرات املنافسني على حماكاة امليزة التنافسية ،هو االلتزامات

اإلساراتييية اليت يقصد هبا؛ التزام املؤسسة بطريقة خاصة يف أداء وتنفيذ أعماهلا ،أي تطوير وتنمية جمموعة من
املوارد والقدرات .واملقصود من وراء ذلك أنه ما إن تضع املؤسسة التزاما إساراتيييا ستيد أنه من الصعوبة مبا
كان أن تستييب هأي منافسة جديدة إذا ما تطلب ذلك التنصل أو اهلروب من االلتزام .لذلك فعندما تكون
لدى املنافسني التزامات رويلة اهأجل جتاه رريقة معينة هأداء اهأعمال ،فإهنم يكونون أبطأ يف تقليد امليزة
التنافسية ملؤسسة حمدثة ومبتكرة ،وبالتايل ستكون ميزهتم التنافسية متينة ومتماسكة.
 .2ديناميكية الصناعة :تعترب البيئة الصناعية الديناميكية ،من البيئات سريعة التغيري ،وتتسم الصناعات
الديناميكية مبعدالت عالية من حتديث املنت  ،ما يعين أن دورات حياة املنت عادة ما تكون قصرية ،وأن امليزة
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الفصل األول:

التنافسية ميكن أن تكون سريعة الزوال .فا لشركة اليت تستحوذ على ميزة تنافسية اليوم ،قد جتد أن مركزها
1
السوقي قد هال بابتكارات وجتديدات املنافسني.
إن متانة واستدامة امليزة التنافسية للمؤسسة ،يعتمدان على مدى ارتفاع عوائق التقليد ،وقدرة املنافسني
على حماكاة التحديث والتيديد ،واملستوى الديناميكي العام للبيئة الصناعية .فعندما تتسم عوائق التقليد
باالخنفا  ،ويتزايد عدد املنافسني القادرين ،وتكون البيئة ديناميكية ،ومع تطوير وتنمية عمليات التحديث
واالبتكار على مدار الوقت ،عندئذ تكون امليزة التنافسية قابلة للزوال السريع .لكن تستطيع املؤسسات بناء
ميزة تنافسية أكثر ثباتا وبقاءا ،إذا ما كانوا قادرين على القيام باستثمارات تؤدي إىل بناء ودعم عوائق التقليد.
ثانثا :أدوات تحسين الميزة التنافسية ومواجهة مخاطر فقدها
إن ُحسن تعامل املؤسسة مع املاخارر اليت قد تتسبب يف فقداهنا مليزهتا التنافسية ،واالستفادة من آثارها
اإلجيابية ،ميكن أن يُعد إحدى اآلليات املستاخدمة يف جتاوه اآلثار السلبية هلذا النوع من املاخارر ،يضاف إىل

ذلك إمكانية املؤسسة تبين آليات أخرى ُمتكاملة تسهم يف حتسني ميزهتا التنافسية واستدامتها ،وتتمثل تلك
2
اآلليات يف اآليت:
 .3تنمية دور الحكومة :الذي ال جيب أن يبقى ساكنا ،بل جيب أن يكون ديناميكيا متكيفا مع املراحل
اهأربعة لتطور امليزة التنافسية .بدءا من مرحلة سيطرة عناصر اإلنتاج مث مرحلة سيطرة االستثمار ،ومرحلة سيطرة
التغيري واالبتكار وأخريا سيطرة الثروة ،وأي تدخل خار قد يربك املسار الطبيعي لتحسني وتنمية امليزة

التنافسية.
 .9التركيز على أركان الميزة التنافسية :واليت تشمل الكفاءة ،اجلودة ،املعرفة ،تطوير الكفاءات وكل ما ميكن
املؤسسة من حتقيق أداء متفوق ومتميز.
 .2تتبع أفضل الممارسات الصناعية واستعمال القياس المقارن :مبعىن استاخدام املعايرة املرجعية اليت هي
عبارة عن عملية يتم من خالهلا قياس أداء املؤسسة ومقارنته مبنتيات ،ممارسات ،وخدمات بعض منافسيها
اهأكثر كفاءة .وهبذه الطريقة تستطيع املؤسسة حتسني وتعزيز ميزهتا التنافسية ،واقحمافظة على استمراريتها.
 .4استحداث عملية تحسين وتعلم مستمرة :إن الشيء الوحيد الثابت هو عملية التغيري ،ويف ظل بيئة
ديناميكية؛ فإن السبيل الوحيد للمؤسسة على مدار الوقت هو قيامها باستمرار بتحسني كفاءهتا ،جودهتا،
حتديثها ،واستيابتها للزبائن ،والسبيل لتحقيق ذلك هو إدراك أمهية التعلم داخل املؤسسة.
 .1املرجع نفسه ،ص ص .929 – 920
 .2املرجع نفسه ،ص ص .943 – 922
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الفصل األول:

 .2التغلب على القصور الذاتي :إن حتديد العوائق اليت تقف حائال أمام التغيري ،يعترب مبثابة خطوة مهمة،
وإذا ما مت القيام هبا وإجراء التغيريات املناسبة يف اهليكل التنظيمي ،التكنولوجيا ،اهأفراد ،والعمليات ،فإن ذلك
سيؤدي إىل اقحمافظة والعمل على حتسني ،وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة.
بناءا على ما تقدم ميكن القول بأن السبيل الوحيد الكتساب ميزة تنافسية هو تنويع مصادر احلصول
عليها ،وال ينبغي االكتفاء بذلك إذا أرادت املؤسسة استمرارية ميزهتا التنافسية وجتنب تقليدها أو فقدها ،فإنه
جيب عليها العمل بشكل متواصل على تطويرها وحتسينها حىت تتمكن من مواكبة التغيريات البيئية اقحميطة
وتوجيهها لصاحل أهدافها التنافسية.
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الفصل األول:
خالصة الفصل:

بناءا على ما تقدمُ ،ميكن القول أن ُّ
متكن املؤسسة من إنشاء ميزة تنافسية وحتسينها وتطويرها ليس
بالعملية السهلة ،بل تتطلب حتركات وجهود كبرية ،خاصة يف ظل الضغوط التنافسية املستمرة على املؤسسة،
اهأمر الذي يدفعها إىل العمل على اكتساب ميزة تنافسية تضمن هلا االستمرارية ،التفوق ،واهأسبقية على
املنافسني .ولعل من أهم ما يساهم يف حياهة هذه امليزة هو تبين املؤسسة إلساراتييية ناجحة ،إما تستهدف
متفردة ،أو أهنا تعتمد على
السوق بسعر أقل ما ميكن أو تقدمي منتيات وخدمات ذات ميزات وخصائص ِّ
إساراتييية الاركيز ،وهذا انطالقا من اعتمادها على حتليل مصادر امليزة املتمثلة أساسا يف املوارد امللموسة
واملوارد غري ملموسة اليت ينبغي أن تكون متنوعة وعلى درجة عالية من الكفاءة ،التطور ،واالستدامة.
ولتحافظ املؤسسة على استمرارية ميزهتا التنافسية وجتتنب التأثريات السلبية للتقليد ،أو تدهورها وفقداهنا،
فإن هذا اهأمر يتطلب منها االلتزام املستمر بتحسينها وتطويرها .ولعل من أهم ما حيقق ذلك هو االعتماد
على إدارة التغيري مبياالهتا ،واساراتييياهتا ،القادرة على احتواء مسات التنافس ،واستغالهلا بشكل اجيايب.
واعتمادا عليه سيتم التطرق يف الفصل الثاين إلدارة التغيري.
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الفصل الثاني :إدارة التغيير
تمهيد
المبحث األول :ماهية إدارة التغيير
المطلب األول :مفهوم إدارة التغيير
المطلب الثاني :أسباب ومجاالت إدارة عملية التغيير
المطلب الثالث :مراحل إدارة عملية التغيير
المبحث الثاني :مقاومة التغيير
المطلب األول :مفهوم وأسباب مقاومة التغيير
المطلب الثاني :أشكال وآثار مقاومة التغيير

المطلب الثالث :أساليب التعامل مع مقاومة التغيير
المبحث الثالث :قيادة التغيير
المطلب األول :مفهوم قيادة التغيير
المطلب الثاني :استراتيجيات قيادة التغيير
المطلب الثالث :تقنيات إدارة التغيير
خالصة الفصل

إدارة التغيير

الفصل الثاني:
تمهيد

ال شك أن كل مؤسسة حتتاج إىل تنظيم وتنسيق جهودها ،من أجل الوصول إىل أرقى املستويات يف
حتقيق األهداف اليت على أساسها تنشأ للمؤسسة مزايا تنافسية ،جتعل هلا مكانة يف سوق تنافسي سريع التغري
لذلك أصبحت مؤسسات اليوم ومن بينها مؤسسات االتصاالت حباجة إىل تب ي إدار تغيري ،تزداد أمهيتها
بزياد جماالت األنشطة االقتصادية ،البشرية ،والتطورات التكنولوجية ،اليت أحدثت فجو يف توجيه وقياد هذه
املؤسسات؛ اليت ينبغي عليها يف ظل كل هذه املتغريات تب ي عملية التغيري كرؤية إسرتاتيجية ،تديرها قياد
فعالة ،حتقق من خالهلا أهداف االستمرارية والنمو.
وكمحاولة لإلحاطة بكل جوانب إدار التغيري مت تقسيم هذا الفصل كاآليت:
املبحث األول :ماهية إدار التغيري
املبحث الثاين :مقاومة التغيري
املبحث الثالث :قياد التغيري
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الفصل الثاني:
المبحث األول:ماهية إدارة التغيير

يعترب مفهوم التغيري وإدارته من املفاهيم اإلدارية املتداولة على نطاق واسع يف املؤسسات االقتصادية،
حيث أن القائمني على تنفيذه يركزون من خالله على حتويل مؤسساهتم من واقعها احلايل إىل واقع مستقبلي
أفضل .وهذا األمر ال يتم إال من خالل إتباع مفهوم سليم وواضح يسرتشد به كل من يُقدم على أي عملية
تغيري مؤسساتية ،اهلدف منها منو واستمرار املؤسسة بالدرجة األوىل.
المطلب األول:مفهوم وخصائص إدارة التغيير
يعترب التغيري يف مجيع األحوال ظاهر يصعب جتنبها ،سواء كان استجابة خمططة أو غري خمططة من قبل
املؤسسات للضغوط اليت تفرضها بيئتها الداخلية واخلارجية .وبذلك يصبح وجود إدار تغيري ضرور لتكييف
املؤسسة مع حميط ميزته األساسية املنافسة الشديد  .فما املقصود بإدار التغيري؟
أوال :مفهوم إدارة التغيير
اختلف الباحثون يف وضع مفهوم موحد إلدار التغيري ،ويرجع سبب ذلك الختالف املدارس الفكرية اليت
ينتمون إليها ،والختالف الزاوية اليت ينظرون من خالهلا إىل هذه الظاهر  ،وفيما يلي يتم عرض مجلة من
التعاريف إلدار التغيري.
فبالنظر لكون التغيري ميثل خمتلف العمليات والتطورات اليت ترافق حيا كل املؤسسات ملواجهة عدم االتزان
والتطور املستمر للمحيط ،فإنه بالتايل ال ميكن جتنب التغيري؛ بل جيب قيادته ،وإدارته.
لذا فقد عرف ثروت مشهور إدارة التغيير بأهنا" :العملية اليت تتبىن من خالهلا قياد املؤسسة جمموعة

معينة من القيم ،املعارف والتقنيات مقابل التخلي عن قيم ،معارف وتقنيات أخرى".

1

حسب هذا التعريف فإن إدار التغيري تع ي تب ي مفاهيم سلوكية ،قيم ،وتكنولوجيا جديد  ،يف مقابل ختلي
املؤسسة عن ما سابقها من سلوكيات ،معارف و تقنيات سابقة.
وعرفت أمل مصطفى إدار التغيري بأهنا" :اإلدار اليت تستهدف إحداث تغيري جذري وشامل لكل

جوانب القصور أو ما ُيتمل أن يشكل نقاط ضعف منظمي حايل أو مستقبلي ،وحينما تضع املؤسسة رؤيتها

 .1ثروت عباس مشهور ،استراتيجيات التطوير اإلداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .87
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الفصل الثاني:

املستقبلية فال بد أن يشكل الواقع احلايل بكل جوانب القو والضعف فيه أحد اجلوانب اليت جيب تغيريها
1
لتحقيق هذه الرؤية املستقبلية".
من خالل هذا التعريف؛ ميكن القول بأ ن إدار التغيري هي عبار عن عملية تغيري كلي يشمل خمتلف
جوانب القصور ،وأن الرؤية اليت يتم رمسها تتحقق بإحداثه.
كما عرفها محمد العطيات بأهنا" :عملية حتويل املؤسسة من خالل تطبيق منهج مشويل ،عملي متدرج

من الواقع احلايل إىل الواقع املراد الوصول إليه ،من خالل تطوير األعمال والسلوك ،وبإتباع أساليب عملية
2
لتعزيز التغيري املراد إحداثه".
أشار هذا التعريف إىل أنه إضافة لكون إدار التغيري عملية مشولية ،فهي أيضا عملية علمية تتطلب وضع
خطط ،وتطوير سلوكيات لالنتقال باملؤسسة من الوضع احلايل إىل الوضع املرغوب.
أما علي السلمي فعرفها بأهنا":إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدار يف أي عنصر من عناصر

العمل التنظيمي مستهدفة أحد األمرين :مالئمة أوضاع التنظيم ،أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية
وأوجه نشاط جديد حتقق للمؤسسة سبقا عن غريها".
كما تعرف إدار التغيري على أهنا " :فلسفة إدار املؤسسة تتضمن التدخل املخطط يف أحد أو بعض
3
جوانب املؤسسة لتغيريها هبدف زياد فعاليتها وحتقيق التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري".
من خالل هذين التعريفني ميكن القول أن إدار التغيري ،هي عملية متتد لتشمل فلسفة املؤسسة ،وعن
طريقها ميكن تعديل السياسات ،األهداف ،واألساليب التنظيمية؛ حىت حتقق املؤسسة مكانة ومركز تنافسي
قوي.
إذن تأيت إدارة التغيير لتعرب عن كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية إلحداث التغيري؛ بقصد
خدمة أهدافه ،واالضطالع باملسؤوليات اليت متليها أبعاد التغيري الفعال.

4

 .1أمل مصطفى عصفور ،قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :حبوث ودراسات،
القاهر  ،مصر ،9007 ،ص .92
 .2حممد بن يوسف النمران العطيات ،إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير :رؤية معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين ،دار احلامد
للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .29

 .3زكريا الدوري وآخرون ،مبادئ إدارة األعمال :وظائف وعمليات منظمات األعمال ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،9010ص .99
 .4سعيد يس عامر ،اإلدارة وتحديات التغيير ،مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير اإلداري ،القاهر  ،مصر ،9001 ،ص .922
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إدارة التغيير

الفصل الثاني:
يتضح من خالل هذه التعاريف أن إدار التغيري عبار عن:

1

 أسلوب عمل أو فلسفة يف إدار أعمال املؤسسات؛ تتضمن إحداث تعديالت خمططة خالل حيا املؤسسة ،ملواجهة مواقف معينة وحتديد جماالت التغيري هبا،وإمتام عملية التغيري والتأكد من فعاليتها ،وهو ما ميثل اجلانب االسرتاتيجي؛
 تستهدف إدار التغيري زياد فعالية املؤسسة ،مبا جيعلها قادر على التعامل الفعال مع ظروف البيئةالداخلية_نقاط قو ونقاط ضعف_ و البيئة اخلارجية_ فرص وهتديدات_ اليت تواجهها؛
 تستلزم اإلدار الفعالة للتغيري وجود جهات اتصاالت لرصد كافة التغريات احلاصلة يف البيئة الداخليةواخلارجية للمؤسسة ،وحتديد البدائل املناسبة للتعامل مع هذه التغريات؛
 متتد عملية التغيري إىل كافة عناصر املؤسسة ككيان واحد متكامل ،ويتوقف جناحها على كفاء توزيعاملهام واملسؤوليات على كل من اإلدار العليا والعاملني باملؤسسة.
من خالل ما سبق من تعاريف ميكن القول بأن إدارة التغيير هي :أسلوب عمل ،تنتهجه إدار املؤسسة

والعاملني فيها إلحداث تغيريات فعالة متس خمتلف مستوياهتا ،لتؤدي هبا إىل التفاعل االجيايب مع بيئة األعمال
التنافسية ،وحتسني وتغيري وضعها احلايل إىل الوضع املنشود ،مع مراعا التغيريات احلاصلة يف بيئتها الداخلية
واخلارجية.
جتدر اإلشار أنه عند احلديث عن التغيري ،فإن املقصود به هو التغيري الشامل واملتكامل الذي يتسع
ليشمل كافة جماالت املؤسسة .من هنا يتبني أن هذه األخري حباجة إىل إدار واعية لتحقيق هذا التغيري ،الذي
تظهر أهميته يف جوانب عديد نذكر منها ما يلي:

2

 .1الحفاظ على الحيوية الفاعلة :حيث تكمن أمهية التغيري يف داخل املؤسسة إىل احلاجة إىل التجديد
واحليوية ،فتظهر روح املبادر  ،وختتفي روح الالمباال والسلبية والروتني الذي يد من اإلبداع واالبتكار.
 .2تنمية القدرة على االبتكار :فالتغيري يتاج دائما إىل جهد للتعامل معه على أساس أن هناك فريقني منهم
من يؤيد التغيري ويكون التعامل معه باإلجياب ،ومنهم من يتعامل باملقاومة؛ كما ذكر طارق السويدان :التغيري
يطلق كما هائال من مشاعر اخلوف من اجملهول وفقدان امليزات أو املراكز ،وفقدان الصالحيات واملسؤوليات.
 .1زكريا الدوري وآخرون ،مرجع سابق ،ص .99

 .2أمحد اخلطيب وعادل سامل معايعة ،اإلدارة الحديثة :نظريات واستراتيجيات ونماذج حديثة ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،إربد،
األردن ،9002 ،ص ص .278 – 272
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إدارة التغيير

الفصل الثاني:

 .3إزكاء الرغبة في التطوير :يعمل التغيري على التحفيز وإزكاء الرغبات والدوافع حنو االرتقاء والتطوير
وحتسني العمل .وذلك من خالل عد جوانب:
 عمليات اإلصالح ومواجهة املشكالت ومعاجلتها؛ عمليات التجديد وتطوير القوى اإلنتاجية القادر على اإلنتاج والعمل؛ التطوير الشامل واملتكامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديد من خالل إدخال تكنولوجياجديد ومتطور  ،ألن التكنولوجيا املتطور واألساليب احلديثة تُوجد وتُولد األسباب والبواعث الطبيعية والذاتية

حنو التغيري.

 .4التوافق مع المتغيرات :وينظر أيضا إىل أمهية التغيري لتتوافق مع التكنولوجيا وعوملة التجار واليت تقود تلك
االجتاهات وتسيطر عليها ،فإنه جيب علينا أن نتعلم كيف نتوافق وبسالمة مع التغيري أو نقوم بأداء الدور
الصعب للتوافق معه.
 .5الوصول إلى درجة أعلى من القوة :حيث تكمن أمهية التغيري إىل الوصول إىل االرتقاء والنماء.
ثانيا :خصائص إدارة التغيير
تشتمل إدار التغيري على مجلة من اخلصائص ينبغي اإلحاطة هبا وجبوانبها املختلفة ،للوصول إىل املقاصد
احلقيقة لعملية التغيري ،ومن أهم هذه اخلصائص نذكر:
 .1اإلستهدافية :باعتبار أن التغيري اجليد ال يتم إال وفق مقاربة إسرتاتيجيه ينبغي ومنذ البداية حتديد األهداف

والغايات املبتغا من العملية التغيريية .ولكي حنصل على أهداف التغيري ،ينبغي توافر مجلة من املواصفات
1
أمهها:
 -القابلية للقياس :وذلك بوضع األهداف يف شكل كمي ،وربطها بالعامل الزم ي حىت تكون عملية التغيري

أكثر فعالية ،والنتائج ذات داللة.

 -التحفيز :مبعىن أن تكون أهداف عملية التغيري متجاوز نوعا ما لإلمكانيات املتوفر  ،هبدف رفع روح

التحدي لدى عاملي ومدراء املؤسسة ،وإبراز القدرات اإلبداعية واالبتكارية لديهم.

 .1قامسي كمال ،إعادة هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :دراسة ميدانية بالمناطق الصناعية لوالية برج

بوعريريج ،رسالة دكتوراه ،قسم العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،اجلزائر-9010 ،

 ،9011ص ص .90 – 12
53

إدارة التغيير

الفصل الثاني:

 القبول :أي أن تكون أهداف عملية التغيري متوائمة مع أهداف وميوالت املوارد البشرية للمؤسسة ،جتنباحلدوث مقاومة للتغيري املنشود ،لذلك يفرتض اعتماد أساليب اإلدار باملشاركة يف حتديد األهداف.
 -المرونة :يفرتض أن تكون أهداف عملية التغيري قابلة للتعديل حبيث تتفاعل إجيابيا مع تغيريات البيئة

الداخلية واخلارجية للمؤسسة.

 -الواقعية :أي أن تكون األهداف التغيريية قابلة للتحقيق؛ من خالل مالءمتها مع اإلمكانيات الداخلية

وظروف البيئة اخلارجية ،مبا ال يتناقض مع كون األهداف تأخذ الطابع التحفيزي.

 .9الواقعية :إضافة إىل ضرور أن تكون أهداف التغيري واقعية ،ينبغي التنبه أيضا إىل واقعية أسبابه ودوافعه،
حبيث ال يعقل القيام بالتغيري من أجل التغيري ،كما يُفرتض اختيار احلجم والتوقيت املناسبني للعملية التغيريية.
 .2التوافقية :جيب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بني عملية التغيري وبني احتياجات ،وتطلعات
القوى املختلفة لعملية التغيري.

1

وتشمل هذه القوى باألساس:

2

حاملي مشروع التغيري واجلماعات االجيابية؛
 القوى املنفذ لعملية التغيري؛ القوى املضحية اليت ستقع عليها أعباء التغيري بشكل كبري؛ القوى احملايد اليت ستبقى تراقب عملية التغيري ،دون تأثري إجيايب أو سليب؛ القوى املقاومة للتغيري والساعية إليقافه أو إثبات فشله. .9الفاعلية :يتعني أن تكون إدار التغيري فعالة ،حبيث متلك القدر على التأثري على اآلخرين ،وتوجيه قوى
الفعل يف األنظمة والوحدات اإلدارية املستهدف تغيريها.

3

 .2المشاركة :حتتاج إدار التغيري إىل التفاعل اإلجيايب ،والسبيل لتحقيق ذلك هو املشاركة الواعية للقوى
واألطراف اليت تتأثر بالتغيري وتتفاعل مع قادته.
 .2اإلصالح :حىت تنجح إدار التغيري جيب أن تتصف باإلصالح؛ مبعىن أهنا تسعى إلصالح ما هو قائم من
عيوب ،ومعاجلة ما هو موجود من إختالالت يف املؤسسة.
.1حممد الصرييف ،إدارة التغيير ،دار الفكر اجلامعي ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر ،9008 ،ص .27
 .2قامسي كمال ،مرجع سابق ،ص .91
 .3ثروت عباس مشهور ،مرجع سابق ،ص ص .71 - 70
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الفصل الثاني:

 .8الشرعية :جيب أن يتم التغيري يف إطار الشرعية القانونية واألخالقية يف آن واحد؛ وهو ما يستدعي وضع
أُطر وتعديالت على القوانني القائمة ،ما يضفي الشرعية القانونية على التغيريات املستحدثة.

1

 .7الرشادة :هي صفة مالزمة لكل عمل إداري وبصفة خاصة إدار التغيري ،إذ خيضع كل قرار ،وكل تصرف
العتبارات التكلفة والعائد ،فليس من املعقول أن يدث التغيري خسائر ضخمة يصعب تغطيتها بعائد يفوق
هذه اخلسائر.

 .2القدرة على التطوير واالبتكار :يتعني على إدار التغيري أن تعمل على إجياد قدرات تطويرية أفضل مما هو
قائم أو مستخدم حاليا ،فالتغيري يعمل حنو االرتقاء والتقدم وإال فقد مضمونه.

 .10القدرة على التكيف السريع مع األحداث :إن إدار التغيري ال تتفاعل مع األحداث فقط ،ولكنها
أيضا تتوافق وتتكيف معها ،بل وقد تقود وتصنع األحداث بذاهتا لإلبقاء على حيوية وفاعلية املنظمة.
وميكن توضيح خصائص إدار التغيري املذكور سابقا من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1 – 2خصائص إدارة التغيير
اإلستهدافية
القدر على

املشاركة

التطوير واالبتكار
الواقعية

الشرعية
خصائص إدارة

التوافقية

الفاعلية

التغيير

اإلصالح

القدر على
التكيف السريع

الرشاد

المصدر :حامد حممود الرقب ،واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية ،مذكر ماجستري ،ختصص إدار أعمال ،كلية التجار ،
اجلامعة اإلسالمية بغز فلسطني ،9007 ،ص  .20نقال عن موقع  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86502.pdfبتاريخ:
.9019 – 02 – 12
 .1زيد منري عبوي ،إدارة التغيير والتطوير ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .99 - 92
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الفصل الثاني:
ثالثا :أهداف إدارة التغيير

كون إدار التغيري عملية حتتاج إىل تكاليف بشرية ،مادية ،وفكرية ،فالبد من أن يكون هلا أهداف تربر
1
تلك التكاليف .ومن بني هذه األهداف نذكر ما يلي:
 .1إشاعة جو من الثقة بني العاملني عرب خمتلف املستويات اإلدارية؛
 .9إجياد انفتاح يف التنظيم ميكن كافة العاملني من معاجلة كافة املشاكل اليت تعاين منها املؤسسة بشكل صريح،
وعدم التكلم عليها وحتاشي مناقشتها؛
 .2إجياد عالقات تبادلية وتكاملية بني العاملني كأفراد ومجاعات ،وتشجيع روح املنافسة ضمن روح الفريق ،مما
يزيد من فاعلية اجلماعات؛
أما صالح الدين عبد الباقي فقد حدد أهداف إدار التغيري فيما يلي:

2

 .1حتديد مسؤولية اختاذ القرارات وحل املشكالت ،حبيث تكون أقرب ما ميكن ملصادر املعلومات وللجهات
املباشر املختصة ،بدال من تركيزها يف وظيفة معينة أو عند مستوى إداري معني؛
 .9زياد درجة االنتماء للمؤسسة وأهدافها؛
 .2زياد إحساس العاملني بامللكية واألهداف التنظيمية؛
 .9مساعد املشرفني على تب ي أساليب إدارية حديثة ودميقراطية ،بدال من اعتمادهم على أساليب أقل
فاعلية؛
 .2زياد الوعي بديناميكية اجلماعة ونتائجها احملتملة على األداء ،من خالل تعميق الصالت بني األفراد،
وتنمية عمليات االتصال وأساليب القياد ؛
 .2تشجيع العاملني ورفع قدرهتم على ممارسة الرقابة الذاتية والتوجيه الذايت ،واالعتماد عليها كأساس للرقابة
اخلارجية ومكمل هلا.

 .1حممد قاسم القريويت ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،ط ،2عمان،
األردن ،9002 ،ص .290
 .2صالح الدين حممد عبد الباقي ،السلوك اإلنساني في المنظمات ،الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،9001 ،ص
ص .298 – 292
56

إدارة التغيير

الفصل الثاني:

وميكن توضيح أهداف إدار التغيري واألساليب اليت تعتمد على اهلدف منه ،وما إذا كان حمتوى عملية
التغيري معارف ومعلومات جديد  ،أو تغيري يف السلوك من خالل اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)1 – 2أهداف برامج إدارة التغيير
الهدف من عملية التغيير

األسلوب المتبع في عملية التغيير

تغيري سلوكي بسيط

المكون الرئيسي لبرنامج التغيير
(نواحي معرفية أو سلوكية)

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة

تغيري يف أمناط التفاعل بني العاملني يف
املؤسسة

تغيري يف الربامج وامليزانيات وأنظمة
االتصاالت وطرق العمل

تغيري يف التوقعات اليت ميليها الدور
الوظيفي

برامج إدارية تدريبية ،تغيري يف منط
السلطة ،نظام تقسيم جديد للعمل،
تعديالت يف املهام املوكلة للعاملني

تغيري يف القيم واالجتاهات

تغيري نظام املكافآت ،إتباع أساليب
جديد يف القياد  ،تغيري األساليب
القدمية يف االتصاالت.

تغيري يف الدوافع ومنها زياد الشعور
باحلاجة لإلجناز واالنتماء للجماعة

إتباع معايري جديد يف تعيني وترقية
العاملني ،تغيريات رئيسية يف
االسرتاتيجيات املتبعة

سلـ ـ ــوك

تغيري رئيسي يف السلوك

المصدر :حممد قاسم القريويت ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات األعمال ،دار وائل للنشر ،ط،2
عمان ،األردن ،9002 ،ص .291

من خالل اجلدول ميكن القول أن أهداف إدار عملية التغيري ،هي أهداف مشولية تشمل مجيع جماالت
ويسن مزاياها
املؤسسة ،التنظيمية ،السلوكية ،واملعرفية ،بغية إحداث تغيري يرتقي باملؤسسة ومبكانتها السوقية ِّ
التنافسية لتحتل مركز تنافسي يضمن هلا االستمرارية.
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الفصل الثاني:

جتدر االشار إىل أن حتقيق هذه األهداف بفاعلية وكفاء يتطلب تظافر مجلة من العوامل واملتطلبات اليت
ميكن من خالهلا حتقيق تغيري ناجح.
رابعا :عوامل نجاح إدارة التغيير
هناك عوامل كثري هلا تأثري على التغيري الذي حتدثه املؤسسة ،وعلى درجة النجاح اليت حتققه إدار التغيري.
ومن بني هذه العوامل نذكر:

1

 خلق رؤية عامة مشرتكة يف كل املؤسسة؛ التدريب وتشجيع األفكار اإلبتكارية ،للمحافظة على استمرارية جهود التغيري ،وتشجيع ودعم النتائجاحملققة ،باستخدام أنظمة التحفيز واملكافأ ؛
 وجود خرباء أو وكالء للتغيري ،ميتلكون املهارات الفكرية ،اإلنسانية ،والفنية الالزمة للتغيري الفعلي،واحلقيقي؛
 معرفة أسباب التغيري وتشخيص املشاكل املرتتبة عنها بأسلوب علمي ،حىت يسهل حتليل عوامل مقاومةالتغيري ،ومعاجلتها؛
 توفر املوارد البشرية ،املادية ،والفنية اليت هتيئ لعملية التغيري ،وتساعد على تنفيذه ،وبيان الفوائد املرتتبةعنه؛
وهناك من حدد هذه العوامل فيما يلي:
 -عدم إغفال دور التنظيمات غري الرمسية ،ملا هلا من تأثري على سلوك األفراد وتوجهاهتم؛

2

 أن يبدأ التغيري من خالل فرق عمل ،حيث أن اجلهود اجلماعية تأيت بنتائج أفضل من العمل الفردي ،ألنفرق العمل تعترب مؤسسة مصغر  ،ميكن من خالهلا تقومي التجربة قبل تطبيقها على املؤسسة ككل؛
 -أن يكون املدراء قدو يف ممارسة التغيري يف كافة مناحي سلوكياهتم اإلدارية؛

3

 .1إدارة التغيير والموارد البشرية ،ورقة عمل  ،مقدمة لالجتماع احلادي عشر للشبكة العربية إلدار وتنمية املوارد البشرية ،اخلرطوم ،السودان،
يومي  12و  17ديسمرب  ،9002ص  .2نقال عن موقع  www.ituarabic.org/hresources/doc6.docبتاريخ– 02 – 17 :
.9019
 .2زيد منري عبوي ،مرجع سابق ،ص .92
 .3حممد بن يوسف النمران العطيات ،مرجع سابق ،ص ص .191 -190
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الفصل الثاني:

 وجود قياد تغيري مؤهلة ،تعزز عملية إجياد مناخ من الدعم النفسي للتغيري .والقائد الناجح يقدم التغيري العلى أسس شخصية ،وإمنا كمطلب تقتضيه الظروف املوضوعية للموقف ،مبا ال يثري مقاومة ونفور من عملية
1
التغيري؛
 تعزيز مبدأ املشاركة كوسيلة لبناء الدعم للتغيري ،فهي تشجع األفراد على النقاش ،واالتصال ،وتقدمياملقرتحات ،وتزايد اهتمامهم بالتغيري ،على اعتبار أنه من ضمن ثقافة وقيم مؤسستهم.
 حتسني وتقوية االتصاالت بني األفراد ،واملسؤولني على التغيري ،فاجلميع يرغب مبعرفة التغيري الذي سيتملكي يشعروا باألمان ،ويستمر تعاون اجلماعة.
إن ما ميكن أن خنلص إليه ،هو أن تنفيذ وإدار التغيري بنجاح يتطلب حشد الطاقات واجلهود ،والعوامل
الداعمة واملؤازر لعملية التغيري ،واختاذ مجيع اإلجراءات والرتتيبات اليت تكفل توفري الظروف املفضلة واملواتية
للتغيري.
المطلب الثاني :أسباب ومجاالت عملية التغيير
تواجه املؤسسات العديد من الضغوطات يف بيئة عملها ،تفرض عليها حتديد كافة األسباب والعوامل اليت
تدفعها إلحداث ذلك التغيري ،الذي يسمح هلا باالنتقال من نقطة إىل نقطة معينة .تلك النقطة اليت حتدد من
خالهلا املؤسسة جماالت عملية التغيري.
أوال :أسباب عملية التغيير
ال يدث التغيري يف أي مؤسسة من فراغ أو عدم ،بل يكون ناجتا عن أسباب جتعله أمرا ضروريا و حيويا.
وميكن تقسيم هذه األسباب إىل أسباب داخلية ،وأخرى خارجية كما يلي:
 .1األسباب الداخلية :هي األسباب الناشئة من داخل املؤسسة واملرتبطة بعملياهتا واسرتاتيجياهتا،
وبسلوكيات العاملني فيها وغريها ،فاملؤسسة عبار عن جمموعة من الوسائل املادية والبشرية ،كلها
تُؤثر وتتأثر بالتغيري .وميكن توضيح هذه األسباب يف النقاط اآلتية:
 منو املؤسسة وتطورها :مما يدفع هبا إىل تغيري أهدافها ،رسالتها ،وأغراضها؛ تغيريات يف سلوكيات األفراد :تنعكس يف اخنفاض الروح املعنوية وارتفاع معدالت الغياب ودوران2
العمل،
 .1حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار حامد للنشر والتوزيع ،ط ،9عمان ،األردن،
 ،9002ص .277
 .2صالح الدين حممد عبد الباقي ،السلوك التنظيمي :مدخل تطبيقي معاصر ،الدار اجلامعية اجلديد  ،اإلسكندرية ،مصر ،9002 ،ص .281
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الفصل الثاني:

1

 إضافة إىل تطور وعيهم وزياد طموحاهتم وحاجتهم إىل تسخري مجيع قدراهتم الكامنة يف العمل؛ سلوك وقرارات املديرين ،فالصراع واالحتكاك الكثري بني الرؤساء واملرؤوسني يتطلب تنمية مهارات يفالتعامل لدى اجلميع؛
 إدراك الصلة بني أسلوب التعامل مع العاملني وإفساح اجملال هلم للمشاركة يف اختاذ القرارات وبنيزياد أدائهم وإنتاجيتهم؛
 تغيريات هيكليه :تتم على مستوى اهليكل التنظيمي واليت متس اللوائح واألنظمة املسري للعمل ،مبا2

يؤدي إىل خلق مرونة كافية تستجيب ملتطلبات احلاجة للتغيري؛
 تغيريات فنية :تستدعي ضرور تغيري أساليب اإلدار املتبعة وتطويرها مبا ينسجم مع التطوراتالتكنولوجية والتقنية؛ حتسني وزياد التعاون بني األفراد وجهودهم وتعزيز وجود عالقات فريق العمل
الواحد؛
 إدراك املسؤولني باحلاجة إىل التغيري اجلزئي أو الكلي يف األهداف أو إعاد صياغتها مبا يقق املرونةالالزمة يف حتقيقها وبأقل التكاليف.
 .2األسباب الخارجية :هي أسباب تظهر بسبب التفاعل املستمر بني املؤسسة وبيئتها اخلارجية ،واليت

يصعب التحكم فيها والتنبؤ هبا .وميكن إدراجها يف النقاط اآلتية:

3

 الثور املعرفية والتكنولوجية ،والنمو املتسارع يف مجيع جماالت العلم واملعرفة؛ تزايد االهتمام بالقضايا واملسائل االجتماعية ،وتزايد إدراك املؤسسة حبجم مسؤولياهتا االجتماعية؛لتغري أنظمة التعليم ،التدريب والتنمية؛ تزايد ظاهر العوملة
 تغيري تركيب القوى العاملة كما ونوعا ،نظرا ُيف األعمال؛
 تقادم طرق وأساليب العمل حيث تتقادم هذه األساليب بسرعة مع اكتساب معارف جديد  ،إذ يتمتطوير واكتشاف أساليب جديد وسرعان ما تتقادم؛
إضافة إىل:
 التغيريات السياسية واالقتصادية :نتيجة اإلصالحات املرتبطة بعملية التحول إىل اقتصاد4
السوق،وتبعات ظاهر العوملة ،واالنفتاح على اقتصاديات الدول ،والتقدم التكنولوجي...اخل.
 .1حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص .282

 .2رائد يوسف احلاج ،إدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .909
 .3أنعام الشهايب وآخرون ،السلوك التنظيمي :مفاهيم معاصرة ،إثراء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .292

 .4رزيق كمال وعقون عبد السالم ،مكانة التغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية ،مداخلة ضمن ملتقى دويل بعنوان" اإلبداع والتغيري
التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليد  ،اجلزائر ،يومي  17و  12ماي  ،9011ص .2
نقال عن موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9019 – 02 – 90 :
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الفصل الثاني:

 التغيريات االجتماعية ،الثقافية واحلضارية :سواء كانت متعلقة بالقيم والتقاليد العامة ،أو بتقاليد1
املؤسسة ،فإن هذه األخري ينبغي عليها التفاعل اإلجيايب معها ،مبا يتيح هلا حتقيق تغيري فعال؛
 التغيريات يف القوانني واألنظمة والتشريعات :هناك مجلة من التغيريات اليت ميكن أن حتدثها الدولة ،أوجمالس اإلدار يف املؤسسات ،فعلى املؤسسات أن تستجيب هلذه التغيريات بصور إجيابية مبا
يساعدها على االستقرار واالستمرار؛
 التغيريات التكنولوجية :سواء كانت هذه التغيريات بطرق اإلنتاج أو وسائله فهي ذات تأثري علىحتقيق كفاء تشغيل عالية وحتسني نوعية املنتجات واخلدمات ،وزياد جودهتا .وعلى املؤسسة أن
تأخذ هبذه التغيريات التقنية والفنية حىت ال تتأخر عن التطورات اليت ميكن أن توجد أمامها ضغوطا
تنافسية كبري من املؤسسات يف نفس القطاع السوقي؛
2
 حدوث تغيريات يف رغبات املستهلكني وأذواقهم ،حاجاهتم ،ومداخلهم؛ زياد حد املنافسة يف السوق ،مما يتطلب من املؤسسة االستجابة السريعة لكل أشكال املنافسة.واليت مل تعد قائمة على أساس األبعاد التقليدية ،واملتمثلة أساسا يف األسعار وإمنا أصبح التنافس يتم
على أسس جديد كإدخال التكنولوجيا احلديثة واستعمال قنوات أخرى للتوزيع أو تقدمي منتجات
وخدمات جديد  ،مما يدفع املؤسسات األخرى غلى البحث عن بدائل ُمتكنها من حتسني قدراهتا
وفعاليتها.
وميكن توضيح أسباب التغيري من خالل اجلدول اآليت:
جدول رقم ( :)2 - 2أسباب عملية التغيير
األسباب الخارجية

األسباب الداخلية
اإلسرتاتيجية ،األهداف رسالة ورؤية املؤسسة.

البيئة القانونية والتنظيمية.

نطاق اإلشراف ،املركزية والالمركزية.

التطورات التكنولوجيا ( املعلوماتية ،الرقمنة..اخل.).

تغيريات يف أنظمة التسيري العمليات ،اجلود ...اخل.

املنافسة.

استعمال ،أدوات عمل جديد كالتكنولوجيا ،تقنيات..اخل .تطور أذواق ورغبات املستهلكني.
ثقافة املنظمة.

المصدر:

تغيريات اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية وحضارية.

Gérard Monpin, Conduire le changement- Du Diagnostic a l’action du pourquoi au

comment, 2008, p 8.

 .1رائد يوسف احلاج ،مرجع سابق ،ص .901

 .2حممد كامل عطية ،مقدمة في السلوك التنظيمي ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،دون ذكر سنة النشر ،ص .179
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الفصل الثاني:
ثانيا :مجاالت عملية التغيير

ميكن للقائمني على إدار التغيري إحداث تغيريات يف خمتلف العناصر الداخلية للمؤسسة ،واليت ميكن
حصرها يف اجملاالت اآلتية:
 .1مجال الهيكل التنظيمي :حتتاج املؤسسات أياً كان نوعها إىل هيكل يوضح العالقات التنظيمية املختلفة

والعالقات اإلدارية ،من حيث توزيع املهام واملسؤوليات والصالحيات ،وبدون هيكل تنظيمي سليم فإنه قد
حتدث بعض اخلالفات والصراعات والتداخل يف االختصاصات والذي من شأنه أن يؤدي إل إعاقة حتقيق
األهداف ،لذا فإنه عندما تتغري الظروف اليت تعمل فيها املؤسسة فإن األمر يتاج إىل إجراء تعديالت يف
اهليكل التنظيمي لكي يتالءم مع الظروف اجلديد .

1

ويكون ذلك من خالل إعاد النظر يف توزيع السلطات ،املسؤوليات ،الوظائف ،وأنظمة اختاذ
القرارات ،وجمموع التصرفات اإلدارية اليت هتدف إىل حتسني األداء عن طريق تغيري هيكل العالقات
2
الرمسية ،إضافة إىل هيكل اإلدارات الفرعية وتوزيع الوظائف ومصادر اختاذ القرارات.
وميكن حتديد أشكال التغيري اهليكلي يف النقاط اآلتية:

3

 إعاد تصميم الوظائف ،حبيث يسمح إما بدرجة أكرب من التخصيص أو اإلثراء الوظيفي؛ إعاد صياغة بطاقات وصف الوظائف؛ تعديل إجراءات العمل وخطواته؛ تغيري األساس الذي يقوم عليه اهليكل التنظيمي ،مثال :من األساس الوظيفي إىل األساس القائم علىنوع املنتج أو إىل تنظيم املصفوفة؛
 إحداث تغيريات يف وسائل التنسيق ،مثال :بدال من التنسيق عن طريق الرئاسيات املشرتكة ميكنالتنسيق عن طريق اللجان؛
 تغيري هيكل القوى داخل املؤسسة( هيكل السلطة واملسئولية ،نطاق اإلشراف...اخل). .9مجال التكنولوجيا :يتمثل التغيري يف هذا اجملال تطبيق أساليب جديد يف طرق اإلنتاج ،اآلالت ،املواد
ونظم املعلومات  ،واليت يرتتب عليها حتسني يف املخرجات ،اجلود  ،التكاليف ،والتشغيل ،وتقليل الوقت،

 .1عالء حممد قنديل ،القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،ط ،1عمان ،األردن ،9010 ،ص .171
Jean Brilman, Les meilleurs pratiques du management au cœur de la performance, édition
d’organisation, 3eme tirage, 2000, p 363.
2

 .3زاهد حممد ديري ،السلوك التنظيمي ،دار امليسر للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان ،األردن ،9010 ،ص .129
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الفصل الثاني:

1

والتطوير التكنولوجي يع ي حتول املؤسسة من التكنولوجيا احملدد والبسيطة إىل التكنولوجيا املتقدمة احلديثة.
واالفرتاض األساسي للتغيري التكنولوجي هو حتسني طرق ووسائل أداء العمل؛ والذي من شأنه أن يؤدي إىل
2
أداء أكثر كفاء للمؤسسة ،وظروف عمل العاملني.

 .2مجال نظم العمل أو المجال الوظيفي :يقوم على تطوير نظم العمل املتمثلة يف اللوائح والقرارات املتعلقة
بأداء خمتلف األنشطة سواء كانت خاصة باألفراد أو العمليات ،إضافة إىل النظم اخلاصة بوضع رؤية للمؤسسة

وحتديد رسالتها وأهدافها ،واإلسرتاتيجيات اليت حتدد اخلطط ،السياسات ،وحتكم السلوكيات والتصرفات
3
داخل املؤسسة.
وميكن توضيح التغيريات اليت ميكن إحداثها على املستوى الوظيفي من خالل ما يلي:

4

أ -تغيير الرسالة ،األهداف ،واالستراتيجيات :تتناول رسالة املؤسسة غرضها الرئيسي ،جماالت نشاطها،
أنواع منتجاهتا ،والسوق اليت ختدمها .بالتايل فإن تغيريها يتم بغرض مواكبة التغيريات اليت قد هتيئ فرصا جيب
استغالهلا بإضافة نشاط جديد ،أو تفرض قيودا يتعني معها إلغاء أو حتجيم نشاط أو أكثر .ومن الطبيعي أن
تغيري الرسالة يرتتب عنه تغيري يف األهداف املرتمجة هلا ،ومن مث يف االسرتاتيجيات ،باعتبارها مناهج تُتبع لبلوغ
األهداف.
ب -تغيير فلسفة وأسلوب تخصيص الموارد :إن تغيري فلسفة وأسلوب ختصيص املوارد يكون ضروريا إما
كنتيجة لتغيري الرسالة ،األهداف ،واالسرتاتيجيات ،أو بشكل مستقل وهو إعاد ترشيد استخدام املوارد؛ مبا
يُسهم يف حسن بلوغ أهداف جديد كخفض التكلفة ،أو حتسني اجلود  ،أو زياد اإلنتاجية؛ ومن مث ّ حتسني
املركز التنافسي للمؤسسة وتعزيزه يف السوق.
ومهما جدا يف
 .9مجال األفراد :يُعد الفرد العنصر املوجه حلركة التنظيم اإلداري ،لذلك فإن له دورا بارزا ُ
5
عملية التغيري ،حيث يتوقف إحداث هذه األخري بالدرجة األوىل على مدى تقبله هلا وتعاونه يف إجناحها.

 .1عالء حممد قنديل ،مرجع سابق ،ص .179
 .2زاهد حممد ديري ،مرجع سابق ،ص .122
 .3عالء حممد قنديل ،املرجع نفسه ،ص .179

 .4أمحد سيد مصطفى ،إدارة السلوك التنظيمي :رؤية معاصرة ،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،9000 ،ص .982

 .5احلاج نعاس خدجية ومعمر قوادري فضيلة ،أثر إدارة التغيير على اإلستراتيجية التنافسية في المؤسسات الصناعية ،مداخلة ضمن ملتقى

وط ي بعنوان " اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدار اجلود الشاملة كمدخل لتحقيق امليز التنافسية" ،جامعة الطاهر موالي سعيد  ،اجلزائر ،يومي
 10و  11نوفمرب  ،9002ص .نقال عن موقع  http://labocolloque5.voila.net/150alhadjnaas.pdfبتاريخ– 02 – 90 :
.9019
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الفصل الثاني:

وبناءاً عليه فقد ركز الكثري من الباحثني على إحداث التغيري من خالل األفراد القائمني بالعمل ،وذلك يف
ناحيتني مها:
 التغيير الكمي لألفراد :يكون باالستغناء عن بعض العاملني أو إحالل غريهم حملهم ،أو توظيفعاملني ُجدد.

 التغيير النوعي لألفراد :وذلك بالرتكيز على رفع املهارات ،وتنمية القدرات أو تعديل أمناط السلوكمن خالل نظم التدريب ،أو تطبيق قواعد املكافآت واحلوافز التنظيمية.
إضافة إىل:

1

 تغيري اإلمكانيات املتاحة للتنظيم :وذلك بزياد املوارد والطاقات القائمة أو احلصول على نوعياتجديد من املوارد ،حتل حمل املستخدم حاليا وتفوقها يف القدر  .ومن هنا ميكن أن نتصور أحد أبعاد
ُ
عملية التغيري يف اإلمكانيات ،مبحاولة إعاد توجيهها حنو استخدامات أكثر عائدا ،أو ترشيد
استخدامها يف نفس اجملال.
 التغيري يف النظم واإلجراءات :حيث أن عملية التغيري تتجه إىل تبسيط إجراءات تطوير النظم،ُمستهدفة ختفيض الوقت واجلهد ،وتوفري اإلمكانيات واملوارد املستخدمة يف أداء األعمال التنظيمية،
وصوال إىل مستوى أعلى من الكفاء  ،ومن مث رضا العاملني على العمل والتنظيم ككل.
 التغيري الذي يشمل إعاد توزيع االختصاصات وجتميع الوظائف ،وإعاد تعديل خطوط االتصاالت،وقنوات تدفق السلطات واملسؤوليات.
إذن إدار عملية التغيري يف املؤسسة على املستوى اإلنساين ،ميكن أن متتد لتشمل عد جماالت يف هذا
اإلطار ،نذكر منها:
أ .التغيير في المهارات واألداء :يستخدم إلحداثه ثالثة مداخل هي:
 اإلحالل :أي االستغناء عن العاملني واستبداهلم بأفراد أكثر كفاء وإنتاجية ،إال أن هذا اإلحالليصعب تطبيقه.
 -لتحديث التدريجي للعاملين :مبعىن وضع شروط جديد الختيار العاملني اجلدد.

 .1طيب سعيد ،التغيير التنظيمي وأثره في تأهيل المؤسسات اإلنتاجية ،مداخلة ضمن ملتقى دويل بعنوان "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغري
واملتوسطة يف الدول العربية" ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر ،يومي  18و  17أفريل  ،9002ص ص  .777 – 778نقال عن
موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9019 – 02 – 91 :
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الفصل الثاني:

 تدريب العالمين :املوجودين على رأس العمل هبدف حتسني أدائهم للعمل ،من خالل إكساهبممهارات جديد .
ب .التغيير في االتجاهات والمدركات والسلوكيات والتوقعات :حيث يطلق على هذا التغيري اصطالح

التنمية اإلدارية ،واليت تركز على تغيري اجتاهات ،مدركات وقيم ،وتوقعات العاملني ،من خالل عملية االتصال
واختاذ القرارات وحل املشكالت ،وذلك هبدف زياد كفاء وفاعلية املؤسسة وتنافسيتها.
الشك أن مدخل تنمية األفراد هو أحد املداخل األساسية لتحقيق التطوير التنظيمي؛ حيث أن التغيري يف
اإلسرتاتيجية ،التكنولوجيا ،والبناء التنظيمي البد وأن يدث معها تغيري يف سلوكيات األفراد وطريقة تفكريهم
وأساليب عملهم ،وعلى القياد اإلدارية أن تضع الربامج الالزمة ملثل هذا التغيري ،وذلك من خالل استحداث
برامج وأساليب حديثة لتنمية املهارات الفكرية والعلمية للعاملني ،عن طريق التدريب والتنمية اإلدارية.
وميكن توضيح جماالت إدار التغيري يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)2 – 2مجاالت عملية التغيير
اهليكل التنظيمي

التكنولوجيا

األفـ ـ ـ ـ ـ ـراد

األعمال واملهام

المصدر :عبيد بن عبد اهلل بن حريت السبيعي ،األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلبات إدارة التغيير ،رسالة دكتوراه ،قسم
اإلدار الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،السعودية ،9002 ،ص  .99نقال عن موقع

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7282.pdfبتاريخ.9019 – 02 – 91 :

مما ينبغي التأكيد عليه أن املدخل اإلنساين هو أفضل املداخل إلحداث التغيري؛ ذلك أنه يؤثر يف مجيع
اجملاالت األخرى ،فالتغيري مهما كان جماله فإنه يستهدف األفراد وال يتحقق إال من خالهلم.
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الفصل الثاني:
ثالثا :أساليب إدارة التغيير

عرب إدار التغيري عن أسلوب وفلسفة عمل ،تسعى املؤسسة من خالهلا إلحداث تغيري جزئي أو كلي يف
تُ ِّ
اجملاالت املذكور سابقا ،مستخدمة يف ذلك أساليب تقوم على أسس علمية .ويف هذا اإلطار نذكر أسلوبني
1
مها:
 .1أسلوب دفاعي :يتمثل يف الغالب يف حماولة سد الثغرات وتقليل األضرار اليت يسببها التغيري ،ويتخذ شكل
رد الفعل عن فعل التغيري أي أن اإلدار تنتظر حىت يدث التغيري مث تبحث عن وسيلة للتعامل مع األوضاع
اجلديد  ،وغالبا ما تكتفي فيه اإلدار مبحاولة التقليل من اآلثار السلبية النامجة عنه.

 .9أسلوب االحتواء :وهو أسلوب هجومي يف الغالب يقوم بالتنبؤ مبا تتطلبه املرحلة من طموحات وآمال وما
متلكه من قدرات ،وتوجهها باحلكمة واحلنكة حنو حتقيق األهداف بروية وموازنة .وهذا يتطلب من املدراء توقع

التغيري والتنبؤ به ليُمكنهم من التعامل معه مث حتقيق أفضل النتائج
المطلب الثالث :مراحل إدارة عملية التغيير
تعترب عملية التغيري عملية متواصلة ومرتابطة ،وعند تب ي املنظمة هلذه العملية بعد تشخيصها للمشاكل
التنظيمية الداخلية اليت تعاين منها ،والتهديدات اخلارجية اليت تواجهها؛ فإهنا ال تتوقف عند هذا احلد بل جيب
عليها القيام باخلطو األهم وهي التطبيق الفعلي والعملي للعملية التغيريية .وهذه األخري تتم وفق منهاج
ومراحل حمدد تؤدي وتسهل عملية التحول من وضع حايل ميثل املشكلة إىل وضع جديد ميثل احلالة املرغوبة.
أوال :مراحل إدارة عملية التغيير
نستعرض يف ما يلي بعض النماذج اليت تعددت ،إال أهنا تتشابه يف مكوناهتا .فبعضها متيل إىل إعطاء
خطوات تفصيلية ملراحل إدار عملية التغيري ،بينما متيل أخرى إىل دمج هذه اخلطوات يف أخرى أكثر عمومية.
نذكر منها ما يلي:
 .1منوذج كيرت ليفن  :Kurt Lewinالذي يقرتح أن أي تغيري خمطط وو ِاع هو عملية تتضمن ثالث
مراحل ،وقبل التطرق هلا ميكن توضيح هذا النموذج من خالل الشكل التايل:

 .1بالل خلف السكارنة ،التطوير التنظيمي واإلداري ،دار املسري للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .2
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الفصل الثاني:
الشكل رقم ( :)3 – 2نموذج ليفن لقوى التغيير في المؤسسة
القوى املقاومة

التوازن املطلوب

توازن ديناميكي

التوازن احلايل

القوى الدافعة
المصدر :داودي الطيب وحمبوب مراد ،إدارة التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في منظمات األعمال ،مداخلة
ضمن ملتقى دويل بعنوان"دور اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليد ،
اجلزائر ،يومي  17و  12ماي  ،9011ص  ،09نقال عن موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9019 – 02 – 92 :

أ .إذابة أو إسالة الجليد  :Unfreezingتتضمن هذه املرحلة استبعاد وإلغاء االجتاهات ،القيم

واملمارسات والسلوكيات احلالية لألفراد؛ مبا يسمح بإجياد شعور باحلاجة لشيء جديد .ومما يسهل ويساعد
على إذابة اجلليد – اختفاء السلوك احلايل  -الضغوط البيئية اخلارجية مثل تدين األجور ،األداء ،اخنفاض
األرباح...اخل ،واالعرتاف بوجود مشكلة ما .ما يدفع األفراد إىل ضرور تعلم أشياء جديد من خالل التأكيد
على عدم جدوى ومالئمة األساليب احلالية للعمل 1.ويف هذه املرحلة تتأكد أمهية اإلدار  ،من خالل سعيها
إلضعاف القوى اليت تشد الفرد إىل وضعه احلايل ،وهز حالة التوازن اليت يوجد فيها؛ 2ما خيفف ويد من
مقاومته للتغيري الذي سيحدث من أجل الوصول إىل احلالة املنشود .
ب .التغيير  :Changingيف هذه املرحلة يتعلم الفرد أساليب وأفكار ومهارات جديد  ،وبالتايل يسلك

سلوكا جديدا؛ وهذا يع ي تعديل وتغيري يف التوجهات ،أو األداء والتقنيات ،أو اهليكل التنظيمي ،وجيب احلذر
من التسرع يف هذه املرحلة جتنبا لظهور مقاومة للتغيري.

3

 .1حسني حرمي ،إدارة المنظمات :منظور كلي ،دار احلامد لنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .979
 .2بروش زين الدين وحلسن هدار"،دور الثقافة التنظيمية يف إدار التغيري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية :دراسة ميدانية باملؤسسة االقتصادية
ألجهز القياس واملراقبة" ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،1جامعة فرحات عباس سطيف ،اجلزائر ،جوان  ،9008ص  .21نقال عن
موقع  www.univ-biskra.dzبتاريخ.9019 02 – 92 :
 .3زكريا الدوري وآخرون ،مرجع سابق ،ص .97
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الفصل الثاني:

لذلك تلجأ املؤسسة إىل تطبيق بعض االسرتاتيجيات اجلديد  ،كما تركز على ضرور االتصال املستمر بني
خمتلف أفراد املؤسسة ،وذلك بقيام املسريين بإعالم الذين ميسهم التغيري مبا جيب فعله وتقييم ما يقومون به،
1
وإقناعهم بأن دعمهم ومساندهتم هي شرط أساسي لنجاح مشروع التغيري.
ت -إعادة التجميد  :Refreezingويع ي ذلك محاية وصيانة التغيريات اليت متت ،واحلفاظ على

املكاسب واملزايا الناجتة عن إحداثها من خالل ما يلي:

2

 التأكيد على التغيريات يف القيم واالجتاهات وتوضيح العالقة بني أمناط السلوك اجلديد والقيمالسائد ؛
-

املتابعة املستمر ألساليب العمل ،واملمارسات والنتائج احملققة؛
تدريب العاملني على ما مت التوصل إليه؛
إنشاء أنظمة حتفيز وتشجيع على من يافظ على املكاسب احملققة ،ويأيت باقرتاحات تغيري جديد ؛
توفري املعلومات باستمرار.

وميكن تلخيص مراحل عملية التغيري وفقا لنموذج ليفن كريت - Kurt.L -من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)4 – 2مراحل إدارة عملية التغيير حسب ليفن كيرت Kurt Lewin
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

إذابة الجليد

التغيير

إعادة التجميد

 إجياد شعور باحلاجةللتغيري.
-تقليص مقاومة التغيري.

تغيري األفراد؛تغيري األعمال.تغيري اهليكل التنظيمي.-تغيري التكنولوجيا.

تعزيز النتائج.تقييم النتائج.-إلجراء تعديالت بناء .

المصدر :حسني حرمي ،إدارة المنظمات :منظور كلي ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .288

 .2نموذج انسفيتش  Ivancevichوزمالءه :هو منوذج ُمستمد من منوذج ليفن كريت  - Kurt.L-الذي
يعترب اإلطار العام جلميع النماذج اليت جاءت بعده ،ويعترب هذا النموذج أكثر تفصيال ووضوحا إلدار عملية
التغيري ،اليت تعترب عملية منظمة تتكون من عدد من اخلطوات املرتابطة بتسلسل منطقي كما يتضح من الشكل

رقم ( )2 – 9التايل:

1

. Robert Heller, Gérer le changement, Mango pratique, Italie, 1999, p. 16.

 .2حممد قاسم القريويت ،نظرية المنظمة والتنظيم ،دار وائل للنشر ،ط ،2عمان ،األردن ،9007 ،ص .222
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الفصل الثاني:

الشكل رقم ( :)5 – 2مراحل إدارة عملية التغيير حسب افنسفيتش –  – Ivancevichوزمالءه
قوى التغيري

تشخيص املشكلة

االعرتاف باحلاجة

تطوير إسرتاتيجية
بديلة للتغيري

إىل التغيري

تنفيذ ومراقبة

التغلب على

اختيار

التغيري

مقاومة التغيري

اإلسرتاتيجية

التعريف بالظروف
املقيد واحملدد

المصدر :حسني حرمي ،إدارة المنظمات :منظور كلي ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9002 ،ص .282

وسنتطرق فيما يلي لكل مرحلة بإجياز كما يلي:
 .1قوى التغيير :متت اإلشار إليها من قبل؛
 .9االعتراف بالحاجة للتغيير :بإمكان إدار املؤسسة معرفة حاجتها للتغيري من خالل التقارير ،اإلحصائيات
والبيانات اليت تصلها من مصادرها املختلفة ،كالبيانات املالية ،واخنفاض األرباح ،ومعدالت األداء ،وتدين
معنويات العاملني...اخل؛ ومن خالهلا تستطيع اإلدار معرفة قو وكثافة قوى وأسباب التغيري.
 .2تشخيص المشكلة :يع ي تعريف املشكلة وحتديدها ،قبل تب ي أي إجراء .وقد ال تكون املشكلة واضحة

للجميع ،لذا فإن اخلرب واالجتهاد يعتربان من األمور احليوية يف هذه احلالة .ومن أهداف مرحلة التشخيص

اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما هي املشكلة ،بذاهتا ومتييزها عن العوارض؟ ما الذي جيب عمله حلل املشكلة؟ ما هي النتائج املتوقعة من اإلجراء؟ وكيف ميكن قياسها؟وميكن التوصل إىل اإلجابة على هذه األسئلة من خالل البيانات املتوفر لدى املؤسسة ،أو من خالل تشكيل
جلان أو فرق عمل ،أيضا اللقاءات بني املسؤولني والعاملني ،إضافة إىل أسلوب املسوحات/استطالع
االجتاهات ومن أجل زياد فاعلية هذه املسوحات ،تعمد بعض املؤسسات إىل إشراك العاملني يف تطويرها
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وإعدادها ،أو االستعانة بوسيط تغيري من داخل املؤسسة أو من خارجها .ويف النهاية فإنه على اإلدار بعد
هذه املرحلة حتديد األهداف للمساعد على توجيه مسار التغيري وتقييم نتائجه.
 .9تطوير بدائل واستراتيجيات/مجاالت التغيير :تقوم اإلدار بتقرير أي من اسرتاتيجيات التغيري األكثر
احتماال أن حتقق النتائج املرجو  .ويف هذه احلالة توجد أربعة جماالت للتغيري ،مت التطرق إليها سابقا (التغيري
اهليكلي ،التغيري يف األفراد ،تغيريات األعمال ،تغيريات تكنولوجية)؛

 .2تعريف المحددات/الظروف المقيدة :يتوقف اختيار إسرتاتيجية التغيري على تشخيص املشكلة ،ولكنه
يتأثر كذلك ببعض املتغريات والظروف اآلنية السائد يف املنظمة ومنها مناخ القياد  ،والتنظيم الرمسي ،وثقافة

املؤسسة .فمن ناحية يعترب دعم اإلدار العليا وحتمسها للتغيري املقرتح أمر ضروري لنجاح التغيري ،ومن ناحية
أخرى ،جيب أن يتوافق التنظيم الرمسي مع التغيري املقرتح ،وتدخل يف ذلك سياسات وفلسفة اإلدار العليا،
وتصميم املؤسسة ،ونظام الرقابة ،وأخريا ال ميكن إغفال دور القيم واملعايري والقواعد السلوكية (ثقافة املؤسسة).
 .2مقاومة التغيير :على اإلدار أن تدرك بأن مقاومة التغيري أمر طبيعي ،ويتوجب عليها معرفة مسببات
املقاومة ومعاجلتها .وسنتطرق إىل مقاومة التغيري يف املبحث الثاين.

 .8تنفيذ ومتابعة ،وتقييم عملية التغيير :تتضمن هذه املرحلة بعدين ومها:

1

 -التوقيت :يع ي معرفة مىت يتم إحداث التغيري ،وهو أمر اسرتاتيجي يعتمد على عوامل كثري كدور عمل

املؤسسة ،واألعمال األولية اليت سبقت التغيري ،فأي تغيري رئيس جيب أن ال ينافس ويعارض العمليات اليومية،
وقد يكون من األسهل تنفيذ التغيري يف فرت ركود العمل ،ومع ذلك إذا كان التغيري حيويا لبقاء املؤسسة ،فال
مناص من التنفيذ الفوري.
 -نطاق التغيير :يتوقف على إسرتاتيجية التغيري ،وقد يتم تنفيذه يف كل جماالت وأحناء املؤسسة ،ويتم

تكريسه بسرعة ،أو ميكن تنفيذه على مراحل ،ومن مستوى آلخر ،ومن إدار ألخرى .أما املتابعة فتهدف إىل
توفري معلومات عن التغذية العكسية.
بينما تتضمن عملية التقييم املقارنة بني نتائج وأهداف برامج عملية التغيري ،وميكن أن يستخدم القائمني
على عملية التغيري يف ذلك ثالث أنواع من املعايري وهي:

2

 معايري داخلية :تتعلق مباشر بأساس الربنامج التغيريي مثال جمال التغيري على مستوى وظائف األفراد .1حسني حرمي ،إدارة المنظمات :منظور كلي ،مرجع سابق ،ص ص .271 - 282

 .2صالح الدين حممد عبد الباقي ،السلوك اإلنساني في المنظمات ،مرجع سابق ،ص .222
70

إدارة التغيير

الفصل الثاني:

 معايري خارجية :تتعلق بكفاء وفعالية العاملني قبل وبعد عملية التغيري. املعايري املتعلقة برد فعل املشاركني يف الربنامج :تشري إىل كيفية قياس ما يشعر به األفراد حنو برنامجالتغيري الذي خضعوا له وتأثروا به.
ثانيا :مسؤولية إحداث عملية التغيير
تقوم اإلدار العليا يف املؤسسة بتحديد من له سلطة التغيري ،وهناك عد بدائل تعتمدها نذكر منها ما
1
يلي:
 .1اإلدارة العليا :هنا يستأثر املدراء مبعظم أو كل السلطات اخلاصة بعملية التغيري ،ويصدرون كل القرارات
املتعلقة بذلك .معتمدين يف ذلك على خرباهتم الذاتية ،إضافة إىل االسرتشاد باملعلومات والتقارير الوارد من
مرؤوسيهم ،وقد يصحب ذلك تفسرياً بظروف التغيري واملزايا ،واإلجراءات اليت تقع على املرؤوسني من جراء
قبوهلم وامتثاهلم للتغيري ،أو عدم متاشيهم معه.

 .9المشاركة :تقوم اإلدار العليا يف هذه احلالة بإشراك باقي املستويات التنظيمية والعاملني يف عملية التغيري،
على افرتاض أهنم ذوو كفاء وتأثري قوي يف تقرير مصري أهداف التغيري؛ بالقدر الذي يعطيهم القدر على
مشاركتهم يف التخطيط له .وميكن حتديد أشكال املشاركة يف ناحيتني:
 اتخاذ القرار الجماعي :حيث تقوم اإلدار العليا بتشخيص املشكلة ودراستها ،وحتديد بدائل احللولاملمكنة .يلي ذلك قيامها بإعطاء توجيهات إىل املستويات األدىن بدراسة هذه البدائل ،واختيار البديل
األنسب هلا .وهنا يقوم العاملني ببذل قصارى جهدهم يف اختيار ما يناسبهم ويل مشاكلهم.
 -حل المشاكل الجماعية :وهذا األسلوب يف املشاركة أقوى وأعمق ،ذلك أن العاملني ال يقومون فقط

بدراسة البدائل واختيار أنسبها فقط ،بل ميتد عملهم إىل دراسة املشكلة ،ومجع معلومات عنها ،وتعريف
املشكلة بدقة ،والتوصل إىل بدائل احلل.
 .2التفويض :متنح اإلدار العليا للمستويات التنظيمية والعاملني صالحيات ،يضطلعون من خالهلا مبعظم
مهام التغيري من حتديد للمشاكل وإجياد بدائل احللول املناسبة .ويتم التفويض للعاملني بأحد األسلوبني:
 -أسلوب مناقشة الحالة :من خالله تقوم اإلدار بأخذ مشكلة أحد األقسام وعرضها على العاملني كحالة

واجبة النقاش ،بغرض إكساهبم املهار على دراسة وحتليل مشاكلهم ،وإجياد حلول هلا.

 .1ثروت عباس مشهور ،مرجع سابق ،ص ص .22 - 29
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 أسلوب تدريب الحساسية :يتم من خالله تدريب العاملني يف جمموعات صغري لكي يكونوا أكثرحساسية لسلوك األفراد واجلماعات اليت يتعاملون معهم .واالفرتاض األساسي هلذا األسلوب هو انه باكتساب
العاملني املهارات السلوكية املطلوبة وحساسيتهم ملشاكل بعضهم البعض ،ميكن تطوير العمل بشكل أفضل،
أي أن عملية التغيري تعتمد إىل حد كبري على تنمية وتطوير العالقات واملهارات الشخصية للعاملني .والسؤال
هنا ،كيف ميكن احلكم على أفضلية الطرق املتبعة؟ وميكن اإلجابة عليه وفقا ملعايري معينه هي:
 رضا العاملني املتأثرين بالتغيري؛ سرعة التغيري والنتائج املباشر والقصري املدى؛ النتائج طويلة املدى؛ مقاومة التغيري؛ االلتزام بالتغيري؛ التجديد واإلبداع املستمر. .9االستشاريون من خارج المؤسسة :تلجا املؤسسة لالستعانة مبستشارين من خارجها ،رغبة منها يف

االستفاد من املعارف واملهارات اليت يقدموهنا بشكل واضح ،واحرتافيتهم يف العمل ،اليت جتعلهم يستغلون
الوقت بشكل أفضل وأسرع ،وكذا اآلراء والقرارات احملايد اليت يقدموهنا ،إضافة إىل اخلرب واملعلومات،

وأساليب العمل احلديثة اليت مينحوهنا للعاملني يف املؤسسة .لكن ليس من السهل دائما على املؤسسة اجتذاب
مستشارين من خارجها يضحون بأوضاعهم املستقر  ،ويقبلون العمل يف وضع حرج لقياد عملية التغيري؛ إال
1
إذا مت تقدمي إغراءات جمزية هلم.

 .1أمحد ماهر ،إدارة التغيير ،الدار اجلامعية ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر ،9010 ،ص .92
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المبحث الثاني :مقاومة التغيير

تعترب إدار التغيري من أصعب األمور اليت على املهتم باإلدار التعامل معها ،وذلك كون األفراد يفضلون
ما اعتادوا عليه .لذا فإن رد الفعل الطبيعي على التغيري يف أغلب األحيان هو مقاومته يف البداية بقو ؛ ألن
األفراد يرون فيه هتديدا ألمناط عالقات وأساليب قائمة ،وخيشون أن ميس مصاحلهم .لذلك قبل البدء يف
تطبيق التغيريات املطلوبة ،البد من تفهم مجيع املعنيني لدواعي التغيري؛ حىت ميكن ضمان تعاوهنم مع اإلدار
يف حتقيق عملية التغيري ،أو على األقل حتييد املقاومة .فما املقصود مبقاومة التغيري؟ وما هي أسباب ظهورها؟
وكيف ميكن معاجلتها؟.
المطلب األول :مفهوم وأسباب مقاومة التغيير
كون التغيري الثابت احلقيقي الذي جيب على املؤسسة مسايرته ،فإن عليها أيضا أن تستعد ملواجهة مقاومة
األفراد له ،على اعتبار أهنا رد فعل طبيعي إلفشاله وعرقلة مسريته .فما املقصود مبقاومة التغيري؟ وما هي
أسباب ظهورها؟.
أوال :مفهوم مقاومة التغيير
يف جمال إدار األعمال هناك من عرف مقاومة التغيير على أهنا" :االجتاه الفردي أو اجلماعي الواعي أو
غري الواعي ،الذي يظهر مبجرد بروز أفكار تغيرييه يف املؤسسة .هذا االجتاه يعكس نظر سلبية للعاملني (وحىت
1
لبعض املسؤولني) بشأن التغيريات اليت سوف يتم إدخاهلا على أسلوب العمل".
وتعرف أهنا" :تعبري ظاهري أو باط ي لردود الفعل الرافضة للتغيري ،وهي ظاهر طبيعية شأهنا شأن التغيري
نفسه".

2

من خالل هذه التعاريف ميكن القول أن مقاومة التغيري هلا أربع رؤى أساسية هي:
 املقاومة كاستجابة سلوكية طبيعية ال ميكن جتنبها من جانب من يتوقع وجود هتديد ناجم عن التغيري؛ املقاومة كحملة منسقة حتركها دوافع سياسية من العصيان املسلح ونضال الطبقات؛ -املقاومة كنوع من التوازن املضاد البناء للتغيري غري املعد بطريقة جيد ؛

. Céline Bareil, La résistance au change – synthèses et critique des écrits, Centre d’études en
transformations des organisations, HEC Montréal, Cahier n 04-10- Aout 2004, p . 3.
1

 .2نيجل كنج ونيل أندرسون ،إدارة أنشطة االبتكار والتغيير :دليل انتقادي للمنظمات ،تعريب حممود حسن حس ي ،دار املريخ للنشر ،الرياض،
السعودية ،9009 ،ص ص .291 – 290
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 املقاومة كتعبري عن الصعوبات اليت تواجه إعاد هيكلة اخلطط والسلوكيات ،وقوانني العمل وثقافةاملؤسسة يف منتصف عملية التغيري.
ثانيا :أسباب مقاومة التغيير
تتعدد أسباب مقاومة التغيري ،لتمس خمتلف مكونات ومستويات املؤسسة كما يلي:
 .1أسباب فردية :باإلمكان إدراجها يف النقاط اآلتية:

1

 نقص الثقة وسوء فهم للمقاصد من وراء التغيري ،ويتحدد ذلك بدرجة كبري على اخلرب السابقة مع عمليةالتغيري ،وعدم وضوح أهدافه؛
 القدر املنخفضة على حتمل إجراءات وآليات عملية التغيري .إضافة إىل املصاحل الشخصية الضيقة؛ فشل األفراد يف إدراك احلاجة اآلنية واملستقبلية للتغيري  ،فما مل يدرك العاملون ويفهموا بعمق احلاجة إىلالتغيري ،فإن حقهم املكتسب يف االحتفاظ باألشياء كما هي قد يتغلب على رغبتهم يف قبول عملية التغيري؛
 خوف الفرد من هتديد ظروفه االقتصادية كفقده لوظيفته ،أو اخنفاض دخله .إضافة إىل هتديد العالقاتاالجتماعية اليت كوهنا مع زمالئه ،ومن أن يؤدي التغيري إىل لزوم تعلم مهارات جديد وجتميد مهارات كانت
مكتسبة  ،فضال عما قد يسببه التغيري من تبديل للمواقع واملسؤوليات ،ومن تسببه يف انعدام االستقرار النفسي
واألمان عند األفراد الذين ال جييدون مصلحة يف التغيري.
إضافة إىل:

2

 الروح املعنوية املنخفضة ،ووكالء تغيري غري جديرين باالحرتام؛ عدم مرونة القاد يف اجتاهاهتم؛ عم وجود دعم خارجي كايف؛ ألن التغيري قد ينطوي أحيانا على خماطر حقيقية ،السيما تلك اليت متس قيم الفرد ومبادئه ومعتقداته؛ عدم املشاركة يف إعداد وتوضيح املشروع التغيريي. .1جريالد جرينربج وروبرت بارون ،إدارة السلوك في المنظمات ،تعريب ومراجعة رفاعي حممد رفاعي وإمساعيل علي بسيوين ،دار املريخ للنشر
والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،دون سنة النشر ،ص .822
 .2نيجل كنج ونيل أندرسون ،مرجع سابق ،ص .202
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 .9أسباب على مستوى الجماعة وثقافة العمل :تتمثل يف النقاط اآلتية:

1

 شعور اجلماعة بفقدان احلقوق واالمتيازات املكتسبة مثل :أوقات الراحة ،أوقات العمل...اخل؛ تأثري التغيري على شبكات العمل غري الرمسية ،والعالقات االجتماعية اليت كونتها مجاعة العمل؛ من شأهناأن تتسبب يف دعم مظاهر املقاومة؛
 املعايري االجتماعية السائد ومدى تقبلها لفكر التغيري؛ خصائص ثقافة املؤسسة السائد ومدى مرونتها واستجابتها للتغيري ،باإلضافة إىل تأثري برامج التغيري علىالثقافات الفرعية أو ما يسمى بثقافات فرق العمل.
 .2أسباب سياسية :ميكن تلخيص أمهها يف النقاط التالية:
 اخلوف من فقدان املنصب والسلطة واملسؤولية ،غالبا ما خيلق مقاومة ،وقد يؤدي إىل صراعات للحفاظعلى الوضع الراهن؛
 الضغوط اليت يتعرض هلا العاملني من قبل املدراء و نقابات العمل ،تكون سببا يف دفعه للمقاومة ،حيثأنه يف كثري من األحيان ال يتخذ الفرد قرار املقاومة مبفرده.
 .9أسباب مرتبطة بمنهجية التغيير :وتتمثل يف ما يلي:
 عدم هتيئة األفراد لالخنراط يف عملية التغيري بسبب نقص التحفيز والتدريب ،ونقص املعلومات املتعلقةبربامج التغيري؛
 عدم إشراك العاملني يف اختاذ قرار التغيري؛ الشروط و الضوابط اليت ينبغي االلتزام هبا أثناء القيام بالتغيري ومدى مالءمتها لالعتبارات الشخصيةلألفراد؛
 -طبيعة أعباء العمل اجلديد اليت يُطلب من األفراد القيام هبا.

1

. Céline BAREIL, op cit,p p 7.12.
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الفصل الثاني:
 .2أسباب ناتجة عن المؤسسة :تتمثل يف النقاط اآلتية:

1

 ميل املؤسسة والعاملني فيها إىل االستقرار ،إن القوى املؤثر على ميل العاملني إىل إتباع أسلوب أداء معنيتتأثر جبود اختيار وتدريب العاملني وقو حتفيزهم ألداء هذه الوظائف بطريقة جيد  ،وكلما كان االختيار
دقيقا والتدريب على أعباء الوظيفة جيدا وحوافز األداء قوية كلما زاد تأثري العوامل املوجهة للفرد ليتبع هذه
األساليب .ويع ي هذا ميل العامل إىل االستقرار ،وإتباع نفس األساليب وعلى ذلك فإنه نظرا ألن الوظائف قد
مت تصميمها لتحقيق ذلك؛ لذا فإن التغلب على رفض التغيري الذي خلفته القوى املؤدية لالستقرار يكون عاد
أمرا صعبا؛
 استقرار مجاعات العمل :نظرا لقو املعايري االجتماعية اليت مت تنميتها ،فإنه تكون هناك ضغوط قوية ألداءالوظائف بطرق معينة؛ وعليه فإن إدخال التغيري يربك تلك التوقعات اليت ارتضتها جمموعات العمل واستقرت
باملؤسسة ،مما يؤدي إىل رفض التغيري بقو ؛
 هتديد توازن القوى املوجود باملؤسسة :حيث أنه إذا مت تغيري السلطات؛ فإنه يرتتب على ذلك تغيري يفتوزيع السلطة بني العاملني يف املؤسسة وبني وحداهتا .وعليه ختشى الوحدات اليت متتلك سلطة اختاذ القرار اآلن
فقد مكانتها بسبب برامج التغيري؛
 فشل جهود التغيري السابقة ،قد يرتدد الشخص الذي عاش جتارب فاشلة فيما مضى دخول جتارب مماثلةأو جديد  ،وباملثل فإن فشل مجاعات العمل واملؤسسات يف جهود التغيري السابقة جيعلها حذر من القيام
بعمليات تغيري جديد مستقبال.
بصفة عامة ميكن اإلشار إىل أهم األسباب اليت تؤدي إىل نشوء مقاومة التغيري يف النقاط اآلتية:

2

 .1شرعية التغيير :تتلخص أهم املؤشرات اليت تؤدي إىل التشكيك يف شرعية إسرتاتيجية التغيري فيما يلي:
 عدم االتزان :ويقصد به أن يعتقد مقاومو التغيري أنه ليس حالة طبيعية ناجتة عن عوامل موقفية تدفعحنوه؛
 المصلحة الذاتية :وذلك بأن يسود اعتقاد بأن التغري دافعه مصاحل ضيقة ،وال ينتج عنه أي مصلحةللمؤسسة؛
 العبثية :قد تظهر خطة التغيري يف املؤسسة بالنسبة للمقاومني على أهنا خدعة مصطنعة وجتميلية. .1جريالد جرينربج وروبرت بارون ،ترمجة رفاعي حممد رفاعي و إمساعيل علي بسيوين ،مرجع سابق ،ص .828
 .2قامسي كمال ،مرجع سابق ،ص ص .22 - 27
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الفصل الثاني:

 .9الطبيعة اإلنسانية :ويُقصد هبا حب التنافس بني األفراد مما ينتج عنه صفات سلبية بني مفردات اجلمهور

الداخلي للمؤسسة على غرار :األنانية ،اجلشع ،وفقد صفات اإليثار اليت يتطلبها التغيري الناجح .إضافة إىل
غرور القاد أمام التغيري؛

 .2النتائج المتوقعة للتغيير :هذا العامل يعترب مهما جدا باعتبار أن إسرتاتيجية التغيري املتبنا من قياد

املؤسسة ستكون حتركا اجتاه املستقبل ،وبالتايل تسود حاالت من عدم التأكد ،املخاطر ،واحتمال الفشل يف

بلوغ األهداف والغايات املربمج حتقيقها ؛ وهذا يبعث عوامل اخلوف من اجملهول ،الشك والتمسك بالواقع
احلايل إىل الربوز بقو .
إن كل هذه األسباب والعوامل تشري وتؤكد على أن مقاومة التغيري هي سلوك طبيعي ومنطقي بالكامل،
وميكن تربيرها من وجهة نظر املعنيني هبا ،أكثر من كوهنا سلوكا غري رشيد ،اهلدف منه مضايقة اآلخرين داخل
املؤسسة.
المطلب الثاني :أشكال مقاومة التغيير وآثارها
تتعدد أشكال مقاومة األفراد للتغيري ،وفيما يلي نستعرض أمهها وأهم ما ينجر عنها من آثار إجيابية
وسلبية.
أوال :أشكال مقاومة التغيير
املقاومة عبار عن جمموعة من ردود األفعال ،هتدف إىل حتقيق غرض معني؛ أي أهنا سلوك يركه هدف
وهو احلفاظ على الوضع القائم بأقصى قو ممكنه ،على مستوى املؤسسة ككل أو إحدى مستوياهتا .ويعرض
الشكل رقم ( )2 – 9األشكال املختلفة اليت ميكن من خالهلا التعبري عن املقاومة على مستوى الفرد ،اجلماعة،
واملؤسسة.
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الفصل الثاني:
الشكل رقم ( :)6 – 2أشكال مقاومة التغيير
توزيع المقاومة

التعبير عن المقاومة

العلنية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المستترة

الفرد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجماعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المنظمة
هبوط احلافز ،خفظ األداء املسترت ،ونقص االلتزام.

اإلزاحة ،أنشطة التخريب ،وصور اإلختالل
الوظيفي .األخرى.

املقاومة املباشر للجماعة ،واملقاومة املخططة
للجماعة ،ونقص األداء العل ي.

الصدام بني اجلماعات ،الضغوط املفرطة للطابق
داخل اجلماعة جلدول أعماهلا شكل فعال.أعماهلا.

اإلضراب عن العمل ،واملقاومة بني املؤسسات من
خالل أفعال صناعية ،إقليمية أو قومية.

المصدر :نيجل كنج و نيل أندرسون ،إدارة أنشطة االبتكار والتغيير :دليل انتقادي للمنظمات ،ترمجة حممود حسن حس ي ،دار املريخ للنشر،
الرياض ،السعودية ،دون سنة نشر ،ص .212

من خالل الشكل نالحظ أن مقاومة التغيري كما تتعدد مستوياهتا ،فكذلك احلال بالنسبة ألشكاهلا؛ فقد
تكون فردية أو مجاعية ،علنية أو مسترت  .حيث ميكن أن تظهر على املستوى الفردي لتضم :هبوط احلوافز،
اخلفض املقصود لألداء ،أو عدم استغالل اإلمكانيات .وتظهر يف شكلها العل ي عندما تتجه لضم أكرب عدد
من العاملني .أما الشكل املسترت فيكون من خالل ضعف الوالء للمؤسسة ،وفقدان الدافعية للعمل.
وميكن تلخيص أشكال املقاومة يف النقاط التالية:

1

 .1نيجل كنج ونيل أندرسون ،مرجع سابق ،ص ص .112 -112
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الفصل الثاني:
 تقليل األفراد اللتزاماهتم اجتاه املؤسسة؛ زياد العداء املوجه حنو املبادرين باقرتاح التغيري؛ -زياد معدالت الغياب ،التأخري ،أو حىت خفض وختريب نظم اإلنتاج؛

 تقوية معايري اجلماعة والضغوط داخلها ،اليت ينتج عنها أداء منخفض وصدام بني اجلماعات؛ زياد امليل حنو االحتاد وأنشطة نقابات العمال.يف حني أوضح خضر مصباح الطيطي أشكال مقاومة التغيري:

1

 اجلمود اهليكلي :أي يتم انتخاب العناصر املؤثر واليت ميكن أن تساهم مسامهة اجيابيه يف التغيريلتحييدها ،أو جرها لصفوف املقاومة ،وبالتايل تنقسم املؤسسة إىل مجاعات متثل كل مجاعة تيارا يميها
ويؤيدها ويعرقل عمل التيار اآلخر؛
 تقييد مجاعات العمل أو املشاريع ،واخلطط أو عرقلة تنفيذها بذرائع خمتلفة؛ زياد متسك بعض األفراد مبهامهم وإمكانياهتم ،لكي ال تفلت من الزمام ،وتعطيهم القدر على التحكمهبا مىت شاءوا خوفا من فقداهنا ،أو عنادا للتغيريات اجلديد ؛
 توسيع نطاق التذمر ،وهذا األمر يستفيد منه غالبا األفراد الذين هلم القدر على التنظيم واإلدار  ،لتحويلاملقاومة إىل رأي عام ،مما يول دون وصول اإلدار إىل أهدافها يف التغيري؛
من الواضح أن املقاومة تأخذ عد أشكال ،ولعل أصعبها هي املقاومة املسترت كوهنا خمفية ،وتستغرق وقتا
الكتشافها .لذا على قاد التغيري وضع االسرتاتيجيات املالئمة للتأقلم معها ومواجهتها.
ثانيا :اآلثار المترتبة على مقاومة التغيير
قد يعتقد البعض أن املقاومة دائما سلبية وتضر بأهداف املؤسسة ،لكن الواقع يظهر أن هلا مزايا ،وأنه
باإلمكان من خالهلا حتقيق نتائج اجيابيه ،وذلك عندما تكون الفوائد اليت ستنجم عن التغيري املقرتح أقل من
2
التكاليف املدفوعة ،وعدم االمتثال له يف مصلحة املؤسسة.

 .1خضر مصباح الطيطي ،إدارة التغيير التحديات واالستراتيجيات للمدراء المعاصرين ،دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،9010ص ص .88 -82

 .2معموري صورية ،التغيير والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصادية :دراسة حالة المؤسسة الجهوية لتوزيع الكهرباء

والغاز الشلف شمال ،مذكر ماجستري ،قسم العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر،

 ،9007ص .109
79

الفصل الثاني:
ومن بني إجيابيات مقاومة التغيري نذكر ما يلي:

إدارة التغيير
1

 .1ميكن للمقاومة أن تشجع اإلدار على تفحص مقرتحاهتا للتغيري بشكل أعمق ،للتأكد من أهنا مناسبة،
وهبذا متنعها من اختاذ قرارات خاطئة؛
 .9تكشف بعض الصعوبات ،واملشاكل اليت يتمل أن يسببها التغيري ،فتلجأ اإلدار إىل اختاذ إجراءات وقائية
لتجنبها ،أو مواجهتها.
إضافة إىل أهنا:

2

 .1تكشف عدم فاعلية عمليات االتصال ،وعن عدم توافر نقل جيد للمعلومات؛
 .9جترب اإلدار على توضيح أهداف التغيري ووسائله ،وآثاره بشكل أفضل؛
 .2كشف املقاومة النقاب عن نقاط الضعف يف عملية معاجلة املشكالت واختاذ القرارات يف املؤسسة.
رغم االجيابيات النامجة عن مقاومة التغيري ،إال أنه البد من اإلحاطة بسلبياهتا والتنبه هلا؛ حىت تتمكن
اإلدار من إجياد سبل معاجلتها والتقليل منها .ويف هذا اإلطار نذكر بعض السلبيات وهي:

3

 الجمود :فاملقاومة تؤدي إىل مجود الفكر ،وحماربة التطور والتجديد ،وبالتايل إفشال خطط التغيري اآلنية؛ما يفقد املؤسسة حيويتها وفاعليتها؛
 -الالمباالة والسلبية :نتيجة سيطر النزعة التقليدية على الكيان اإلداري ،تكون هناك حماربة لألفكار

والرؤى اجلديد  ،وهو ما يتسبب يف اإلمهال وغياب التعاون ودعم املقاومني وتأثُر العاملني بأفكارهم السلبية
اجتاه التغيري؛
 -التخلف :هنا تظهر سلبيات املقاومة بوضوح يف تراجع املؤسسة عن جمارات مثيالهتا ،أو على األقل

حماولة اللحاق هبا يف زمن السرعة والتطور والتجديد املستمر؛

 .1تومي ميلود وخريف نادية ،أهمية إدارة التغيير في التكيف مع تحوالت المحيط ،مداخلة مقدمة ضمن ملتقى دويل بعنوان "دور اإلبداع
والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليد  ،اجلزائر ،يومي  17و  12ماي،
 ،9011ص  .19نقال عن موقع  http://forum.univbiskra.netبتاريخ.9019 – 02 – 92 :

 .2حديدان صربينة" ،أمهية دراسة اجتاهات العاملني للتقليل من مقاومة تطبيق إدار اجلود الشاملة كأمنوذج عن التغيري التنظيمي" ،مجلة دراسات

نفسية وتربوية ،العدد  ،2قسنطينة ،اجلزائر 2 ،جوان  ،9011ص  .112نقال عن موقع  www.univ-ouargla.dzبتاريخ– 02 – 98 :
.9019
 .3حمسن أمحد اخلضريي ،إدارة التغيير ،دار الرضا للنشر ،دمشق ،سوريا ،9002 ،ص .79
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الفصل الثاني:

 التدهور :مبعىن وصول تأثري املقاومة حلد تدهور وضع املؤسسة وتدين مستويات األداء واإلنتاج؛ -التحلل والتفكك :وهنا تصل املؤسسة إىل مراحل خطري من االحندار ،حبيث قد تصل إىل حد الفوضى

اليت تؤدي إىل تفكك املنظمة واهرتائها؛

 -االختفاء والتالشي :ال يستبعد عند الوصول إىل تلك احلالة السيئة من تفشي األوضاع السلبية اليت تؤدي

إىل اهنيار املنظمة وتالشيها حبلها ،أو إعالن إفالسها ،أو إلغائها.

المطلب الثالث :أساليب واستراتيجيات التعامل مع مقاومة التغيير
نظرا لصعوبة جتنب التغيري ،وجب على اإلدار أن تكون حساسة للعوائق اليت تقف عقبة يف سبيل إمتامه
حىت ميكن التغلب عليها .وبالطبع فإنه من السهل التلفظ بالتعبري السابق ،لكن تنفيذه صعب جدا .وفيما يلي
ميكن إدراج بعض أساليب التغلب على رفض ومقاومة التغيري وهي:
 .1شكل القوى المؤثرة :حىت يتم قبول التغيري فإنه من الضروري احلصول على دعم ذوي السلطة ومن هلم
تأثري على العاملني يف املؤسسة ،ما يؤدي إىل إكساب التغيري زمخا كبريا؛

1

 .9تشجيع السلوك البناء :وذلك بإعطاء حوافز للعاملني الذين يتبعون السلوك املطلوب؛ فتغيري نظام العمل
يف املؤسسة يتبعه تغيري يف سلوك العاملني األمر الذي ينبغي على القائمني على عملية التغيري التنبه له

ومكافأته؛
 .2خلق مؤسسة قابلة للتعلم:يطلق على املؤسسات اليت لديها طاقة إلحداث التغيري باستمرار باملؤسسات
القابلة للتعلم؛ أي اليت تب ي نظام التعليم املستمر .ويف هذه املؤسسات يستبدل األفراد طرقهم القدمية يف
التفكري ،ويشركون اآلخرين يف تقييم أفكارهم ،ويشكلون رؤية إسرتاتيجية للمؤسسة يعملون على حتقيقها؛
 .9تنمية االلتزام بالتغيير :ما مل تلتزم اإلدار العليا بالتغيري ،فليس من احملتمل أن يقوم العاملني بالتغيري
الضروري إلحداث التحسينات املطلوبة؛
 .2تنمية ثقافة تنظيمية مفتوحة :تلعب اإلدار دورا أساسيا يف تشكيل الثقافة التنظيمية ،وحىت تستطيع
املؤسسة تب ي وإحداث التغيري؛ فإنه ينبغي أن تكون لديها ثقافة ترحب بتحمل املخاطر ،وباالنفتاح والنمو؛
 .2إدماج العاملني بالكامل يف التحديات اليت تواجهها املؤسسة ،ويع ي هذا املشاركة النشطة لألفراد من كل
املستويات يف حل املشاكل ،وليس جمرد مساع وجهة نظرهم يف كيفية حلها؛
.1جريالد جرينربج وروبرت بارون ،مرجع سابق ،ص ص .701 – 827
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 .8االستعانة باألطراف اليت هلا تأثري فاعل على العاملني ،ولو من خارج املؤسسة ،أو اجلماعات غري الرمسية
1
لشرح أسباب التغيري وأهدافه؛ حىت يبعد الشك يف جدوى التغيري؛
 .7إشعار العاملني باملكاسب اليت ميكن أن تتحقق من جراء التغيري ،على اعتبار أن اهلدف منه الوصول
باجلميع إىل األفضل؛
 .2اعتماد املعلومات املتاحة عن النظم اإلدارية احمللية والعاملية ،والتشريعات احلكومية واإلمكانيات البيئية
أساسا للتخطيط اإلداري ،والتنظيم ،والتوجيه ،واختاذ القرارات ،وكذلك اخلربات اخلاصة اجملتمعة لدى أفراد
2
املؤسسة؛
 .10اعتماد دور العنصر البشري كدور أساسي يف العملية اإلدارية واحلرص على تنميته باستمرار وعلى
ترشيده وإصالحه؛
 .11مساير العصر يف تصميم النظم ،التخطيط ،املتابعة ،وحسن التقييم املوضوعي واملتكامل لألفراد وللعمل
وللظروف احمليطة به يف ضوء كل املعلومات اجملتمعة واليت مت حتليلها.
وهناك من حدد أساليب التقليل من مقاومة التغيري يف شكل اسرتاتيجيات تتمثل فيما يلي:
 التعليم واالتصال :تستطيع اإلدار أن تُعلم العاملني بأهداف وقواعد التغيريات قبل حدوثها ،وعنأمهيتها ،وفوائدها يف املستقبل ،وتتم هذه العملية عن طريق املناقشات والتقارير ،واملؤمترات والتدريب 3.لذلك
فعال ،من خالل قدرته على نقل
جيب أن يكون للقائد يف املؤسسة القدر على االتصال مع األفراد بشكل  ّ
املعلومات أو الطريقة اليت يستخدمها يف ذلك ،وضمن هذا املفهوم فإن االتصال الفعال سيحدث؛ وعليه
4
يتقبل األفراد التغيري ،بناءا على تغيري سلوكياهتم؛

 .1أمحد اخلطيب وعادل سامل املعايعة ،مرجع سابق ،ص .909 – 902

 .2علي فالح الزعيب " ،إدار التغيري ودورها يف تعزيز التخطيط التسويقي االسرتاتيجي يف القطاع الصناعي األردين منوذج ريادي متكامل" ،مجلة
أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،2األردن ،ديسمرب  ،9002ص  .79نقال عن موقع  www.univ-biskra.dzبتاريخ– 02 - 98 :
.9019
 .3أمني عبد العزيز حسن ،إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهر  ،مصر ،دون سنة
النشر ،ص .992
. Ennis.W, The eand of leadership in impossible without full inclusion, initiative and cooperation
of followers, Organizational Dynamics, 1999, p.71.
4
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 المشاركة واالندماج :تؤدي املشاركة يف برامج التغيري من قبل األفراد إىل الطاعة وااللتزام بالتنفيذ،وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون العاملني أو املتأثرين بالتغيري ميتلكون القدر على مقاومته ،لكن من
1
سلبيات املشاركة أهنا تستغرق وقتا طويال؛
 -التسهيل والدعم :تعتمد على تدريب العاملني على مهارات جديد  ،وتقدمي الدعم الالزم هلم وإعطائهم

فرت راحة بعد التغيري ،لكن بالرغم من فاعليتها لكنها تتطلب وقتا إضافة إىل تكلفتها العالية؛

 -التفاوض واالتفاق :تستخدم هذه الطريقة عند وجود جهة تتضرر بشكل كبري وواضح من التغيري،

وبنفس الوقت متتلك القدر على املقاومة .بالتايل يتم تقدمي حوافز هلذه اجلهة ،وإجراء بعض املساومات واملزايا
اخلاصة مقابل احلصول على تعهد بعدم إعاقة التغيري؛

2

 التحكم واالستمالة :وتشمل استخدام احملاوالت واجلهود اخلفية للتأثري على اآلخرين ،وتزويد األفرادمبعلومات بصور انتقائية ،وترتيب احلوادث بعقالنية حبيث ينال التغيري املطلوب أقصى دعم؛
 اإلكراه الصريح والضمني :ويتضمن استخدام السلطة جلعل األفراد يتقبلون التغيري ،وهتديد أي فرد يظهرمقاومة بالنتائج السلبية املمكن اختاذها حبقه.
اجلدول التايل يوضح أساليب التقليل من املقاومة ،ويدد مزايا وعيوب كل أسلوب كما يلي:
الجدول رقم ( :)3 – 2أساليب معالجة مقاومة التغيير – المزايا والعيوب -
األسلوب

المواقف التي يستخدم فيها

 عدم وجود معلومات دقيقةالتعليم واالتصال للتحليل.

المشاركة
الدعم والمؤازرة

 -عدم وجود مقاومة كبري.

العيوب

المزايا

 حاملا يقنع الناس بالتغيري فإهنم  -من املمكن أن يستغرق وقتاطويال إذا كان عدد األفراد املعنيني
سيساعدون يف تنفيذه
بالتغيري كبريا.
 التزام املشاركني مبا يشاركونبوضعه

 الواقف اليت يقاوم الناس التغيري  -ال يوجد أسلوب حمدد ملعاجلةمشكالت عدم التكيف.
فيها بسبب عدم التكيف.

 من املمكن أن يكون مضيعةللوقت إذ ما قام املشاركون بتخطيط
تغيري ال يتالءم مع احلاجة.
 -أخذ وقت طويل ومكلف.

 عندما يتعرض شخص أو مجاعة  -طريقة سهلة نسبيا لتفادي قدر  -من املمكن أن يكون مكلفاالتفاوض واالتفاق
خاصة إذا انتهج اآلخرون األسلوب
كبري من املقاومة.
للخسار من جزاء التغيري.
 .1رعد عبد اهلل الطائي وعيسى قداد  ،إدارة الجودة الشاملة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9007 ،ص .192
 .2حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص .222
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نفسه.

 حينما يتعرض شخص أو مجاعة  -طريقة سهلة نسبيا لتفادي قدر  -من املمكن أن يكون مكلفاخاصة إذا انتهج اآلخرون األسلوب
كبري من املقاومة.
التحكم واالستمالة للخسار من جراء التغيري.
نفسه.
اإلكراه الصريح

والضمني

 سريع وميكن التغلب على اي نوع  -ممكن أن حتفه املخاطر إذا ما عندما تكون هناك حاجةأدى إىل إثار الناس على من يبادر
لإلسراع بالتغيري وتتوافر لألشخاص من أنواع املقاومة.
بالتغيري.
الذين يسعون للتغيري سلطة واسعة.

المصدر :موسى اللوزي ،التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة ،دار وائل للنشر ،ط ،9عمان ،األردن ،9002 ،ص .29

أما بالنسبة لألسلوب املناسب ملعاجلة مقاومة التغيري فإن اختياره يعود للحالة أو املوقف املقاوم للتغيري،
وكذلك يعود لشخصية القائمني على التغيري والداعمني له يف اإلدار العليا للمؤسسة ،فردود أفعال األفراد على
1
التغيري متر بعد مراحل هي:
 الصدمة :وهي شعور حاد بعدم االتزان وعدم القدر على االتصال؛ عدم التصديق :وهو شعور بعدم واقعية وموضوعية التغيري؛ الذنب :وهو شعور الفرد بأنه أخطأ ما أوجد احلاجة للتغيري؛ اإلسقاط :وهو تأنيب الشخص لشخص غريه على حدوث التغيري؛ التبرير :ويع ي قيام الفرد بوضع أسباب للتغيري من عنده؛ التكامل :مبعىن قيام الفرد باحتواء التغيري وحتويله إىل مزايا يتمتع هبا هو واملؤسسة؛ القبول :وذلك بعد فتور الفرد وخضوعه للوضع اجلديد.إن احلديث عن مقاومة التغيري ال يع ي أهنا وحدها من تشكل العائق أمام تطبيق برامج التغيري ،حيث أنه
2
توجد عوائق أخرى تساهم بشكل ما يف فشل برنامج التغيري ،وميكن توضيحها يف النقاط اآلتية:
 الرضا املبالغ فيه عن الوضع احلايل ،فاملؤسسة الراضية عن أوضاعها ال حتشد اجلهود وال تقطع العهودالالزمة إلحداث التغيري؛
 غياب التحالف بني اإلدار واألفراد الذين ميلكون القو من خالل مواقعهم وخربهتم وعالقاهتم لتحويلالتغيري من أقوال إىل أفعال؛

 .1عبد احلميد بن عبد اجمليد حكيم ،التغيير مفهومه ،أسبابه ،قادته ،مقاومته ،نقال عن موقع http://uqu.edu.sa/page/ar/9668

بتاريخ.9019-02-97 :
 .2أنعام الشهايب وآخرون ،مرجع سابق ،ص .229
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 افتقاد الرؤية التحليلية جلهود التغيري ،وتوقيته ،وأهدافه ،وعدم توصيلها إىل العاملني بالشكل الذي يدفعهمويعطيهم الرغبة والقدر للقيام به؛
 عدم االستمرارية واقتصار عملية التغيري على مواجهة السلبيات واملشكالت املؤقتة؛هذا باإلضافة إىل:

1

 عدم مواءمة الثقافة التنظيمية للمؤسسة مع أهداف التغيري ،وصعوبة تغيري بعض األمناط والقيم السلوكيةلألفراد لتتماشى مع برامج التغيري؛
 السطحية يف إدراك احلاجة لعملية التغيري ،مما ي ِوهلا إىل إشكالية حتمل الكثري من السلبيات فتصبح عائقاوختلفا؛
 سوء القياد أو القياد غري املالئمة ملشروع التغيري ،مبعىن وجود مشكلة إدار وقياد التغيري.المبحث الثالث :قيادة التغيير
إن املؤسسة اليت تسعى لتحقيق النجاح واالستمرارية يف بيئة عمل تنافسية ،هي مؤسسة دائمة التعلم
يتوىل قيادهتا قاد عمل على درجة عالية من الكفاء والفاعلية ،على كافة املستويات .وبناءا عليه ميكن القول
أن استمرار املؤسسة يف حتسني وتعزيز ميزهتا التنافسية مرتبط مبدى جناحها يف بناء وإعداد قاد يأخذون على
عاتقهم مسؤولية القيام بكل ما يلزم من تغيريات مستمر وقادرين على تنفيذها.
المطلب األول :ماهية قيادة التغيير
ال شك أن عملية التغيري من أصعب العمليات اليت تتم داخل املؤسسة بسبب قو املقاومة اليت تواجهها،
حتتاج إىل وجود قياد فاعلة ،تستطيع قياد تلك العملية بكل جناح .ومتكن العاملني يف املؤسسة من استشراف
ما ستؤول إليه األوضاع بعد إجراء عملية التغيري.

 .1خملوف عبد السالم وشريفي مسعود  ،التغيير في منظمات األعمال :ضرورة حتمية لمواجهة المتغيرات العالمية ،مداخلة ضمن ملتقى دويل
بعنوان " اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليد  ،اجلزائر ،يومي  17و
 12ماي  ،9011ص  .2نقال عن موقع  http://iefpedia.com/arabبتاريخ.9019 – 02 – 20 :
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وتعد القدر على قياد التغيري جوهر عملية التنمية اإلدارية بأبعادها املختلفة ،فقيادة التغيير تع ي " :قياد
اجلهد املخطط واملنظم للوصول غلى حتقيق األهداف املنشود للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم
1
للموارد البشرية ،واإلمكانيات املادية والفنية املتاحة للمؤسسة ".
أوال :خصائص ومهارات قادة التغيير
هناك العديد من اخلصائص واملهارات اليت يتميز هبا قاد التغيري ،نذكر منها ما يلي:

2

 لديهم رؤية واضحة وأهداف تتماشى معها؛ لديهم إحساس قوي باملسؤولية ،والقدر على اإلقناع وااللتزام املتوازن؛ يتمتعون مبهارات اتصال عالية وفعالة.باإلضافة إىل املهارات التالية:

3

 امتالك القدر على املبادأ  ،اإلبداع واالبتكار؛ يعملون على دفع وحتفيز كافة األفراد ،للتغلب على ما يواجههم من عقبات ومعوقات ناجتة عن برامجالتغيري؛
 إراد جاد قادر على التحول إىل قياد جاد تسعى إلحداث التغيري ،من منطلق استيعاهبا الواعيملعطيات احلاضر واقتناعها بضرور التغيري ومسوغاته؛
 االرتقاء بقدرات املؤسسة وأدائها؛ لتكون قادر على مواجهة املستجدات املتالحقة ،واستيعاب متطلباهتا،والتعامل معها بإجيابية.
حدد سعيد يس عامر مهارات قائد التغيري يف نقطتني هامتني مها:
كما  ّ

4

 .1تركي بن كدمييس العتييب ،قيادة التغيير في الجامعات السعودية :أنموذج مقترح لدور رئيس القسم األكاديمي كقائد للتغيير ،دراسة مقدمة
لندو القياد ومسؤولية اخلدمة ،جامعة الطائف اململكة العربية السعودية 92 -92 ،ربيع األول  1920ه ،ص  .2نقال عن موقع
 http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335575806.2173pdfبتاريخ.9019 – 02 – 20 :
 .2خضري كاظم محود وروان منري الشيخ ،إدارة الجودة في المنظمات المتميزة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن ،9010 ،ص
.121

 .3مىن مؤمتن عماد الدين ،قيادة التغيير  Transformationnel Leadershipفي المؤسسة التربوية ،ورقة عمل ،عمان ،األردن2 ،
ديسمرب  ،9009ص  .9نقال عن موقع  www.education.gov.bh/edu-libraryبتاريخ.9019 – 02 – 20 :
 .4سعيد يس عامر ،مرجع سابق ،ص .929
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 حسن معاجلة املشكالت الفنية والسلوكية النامجة عن جمهودات التغيري؛ -القدر على تشخيص وحل املشكالت ،وتقليل املقاومة احملتملة للتغيري.

إ ن كل هذه املهارات واخلصائص اليت يتمتع هبا قاد ومسؤويل عملية التغيري ،تساعدهم يف تنفيذ هذه
األخري بفاعلية وكفاء  ،وبالتايل تسهم يف تنمية مسعة طيبة ،وانطباعات ذهنية اجيابية عن املؤسسة ،مما يؤدي
إىل حتسني وتعزيز ميزهتا التنافسية اليت تدعم رحبية املؤسسة ومنوها.
ثانيا :مبادئ قيادة التغيير
تشمل مبادئ القياد العناصر التالية:

1

 أن تُعترب قياد التغيري اجليد أسلوب من أساليب استمرارية املؤسسة؛ ترك القيم واإلجراءات القدمية ،والتوجه إىل قيم وإجراءات تناسب التغيريات املستقبلية؛ إدراك عدم الثبات يف التغيري؛ تشجيع التنافس مع الذات للوصول إىل خصائص القائد املتكامل؛ تُشجع وتسعى إىل أفكار مبتكر  ،وإجراءات تتناول تغيري السلوكيات غري املرغوبة يف املؤسسة؛ قياد التغيري لديها القدر على إزالة الضغوط اليت يسببها التغيري قبل حدوثه.أما فريد النجار فقد أشار إىل أن إدار التغيري تشتمل على املبادئ التالية:

2

 تعرتف بإجنازات العاملني وتشجع املعلومات املرتد منهم ،وتقيم إجنازاهتم تقييم علمي؛ تسعى إىل ضمان املشاركة الفعالة يف فرق العمل وبناء عالقات اجيابية بني أعضائها.بأن إدار التغيري من مبادئها أهنا:
يف حني بني خضر الطيطي  ّ

3

 -تُعىن باهلدف األخالقي الذي يوجه القائد يف عمله ،ويعتمد عليه يف جناح املؤسسة ويف حتقيق أهدافها؛

 .1عالء سيد قنديل ،مرجع سابق ،ص .122

 .2فريد النجار ،إدارة التغيير االستراتيجي العربي لمواجهة األزمة المالية العالمية ،الدار اجلامعية للنشر ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر،9002 ،
ص .901
 .3خضر مصباح الطيطي ،مرجع سابق ،ص ص .128 – 122
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الفصل الثاني:

 تسعى لزياد التماسك والرتابط بني العاملني ،نظرا للغموض والتعقيد الذي يعرتض عملية التغيري يف بعضاألحيان؛
 تعمل على إنشاء املعرفة ومشاركتها ،ألن األفراد لن يتشاركوا املعرفة اليت حصلوا عليها إال إذا شعروابااللتزام األخالقي للقيام بذلك ،و بأهنا تدعم املشاركة وحتبذها ،كما أن حتويل املعلومات إىل معرفة هو عملية
اجتماعية ولتحقيق ذلك فنحن حباجة إىل عالقات.
ثالثا :الخطوات الالزمة لقيادة التغيير
حدد جون كوتر  kotterاخلطوات الثمانية اآلتية لقياد التغيري بنجاح وهي:

1

 .1إجياد شعور بأن التغيري ضرور ملحة؛
 .9إقامة حتالف لقياد التغيري ،يشرتك فيه أفراد لديهم اخلرب واملصداقية ،والقدر على تغيري كل ما ال يرغبون
فيه ،ولديهم ثقة متبادلة فيما بينهم ،وأهداف مشرتكة؛
 .2وضع رؤية وإسرتاتيجية للتغيري ،جوهرها تقدمي صور واضحة عن املستقبل ،ومصحوبة بكل ما يدعمها من
عوامل تؤكد السبب وراء كوهنا جيد  .ورؤى العمل اجليد تؤدي إىل ما يلي:
 تبسيط األمور عن طريق توضيح التوجه العام هلدف املؤسسة من التغيري؛ دفع األفراد للتحرك والتصرف يف إطار االجتاه املرسوم؛ .9توصيل هذه الرؤية إىل كافة أفراد املؤسسة ،حىت يتحقق اهلدف الذي وضعت من أجله من تأثري وفاعلية.
ويعترب االتصال الفعال مفتاح حلشد كل طاقات العاملني وراء رؤية مشرتكة ،أما األسباب اليت قد تؤدي إىل
الفشل يف ذلك هي عدم أخذ الوقت الكايف لشرح أبعاد الرؤية ،أو عدم توصيلها بسالسة ووضوح؛
 .2منح األفراد الصالحيات للتحرك والعمل ،والتخلص من القيود اليت تعرقل تطبيق وتنفيذ رؤية التغيري
املوضوعة.
 .2حتقيق مكاسب على املدى القصري تكون واضحة وال غموض فيها ،ذلك أن النجاح يولد النجاح ،وحىت
تستطيع اإلبقاء على محاس األفراد البد من إجياد دليل على أن اإلسرتاتيجية اجلديد جمدية وتستحق املتابعة،
وهذا هو السبب وراء حاجة كل تغيري بعيد املدى لدليل ملموس على أن األمور تسيري يف جمراها الصحيح؛
 .1جون كوتر ،قيادة التغيير :خطة عمل من ثمانية خطوات ،مطبوعة خالصات كتب املدير ورجل األعمال ،السنة الثانية ،العدد السابع
والعشرون ،إصدار الشركة العربية لإلعالم العملي (شعاع) ،القاهر  ،مصر ،أبريل  ،1229ص ص .2 – 9
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الفصل الثاني:
 .8تعزيز املكاسب احملققة لبناء قو دافعة للمضي قدما؛

 .7ترسيخ وتثبيت التغيري يف ثقافة املؤسسة ،وذلك لإلبقاء على املكاسب احملققة من برنامج التغيري واحملافظة
عليها على املدى الطويل ،لذا البد من أن تصبح جزءا من ثقافة املؤسسة ،ومن أمناط السلوك ومنظومة القيم
املشرتكة املعمول هبا ،فالفشل يف التغيري يع ي يف الواقع ارتداد املؤسسة بشكل طبيعي إىل ما كانت عليه يف
األصل.
إن القيام هبذه اخلطوات بنجاح يتطلب وجود قو تدفعه وتوجهه داخل املؤسسة ،وقد مت حتديدها يف منطني
أو أسلوبني من أساليب القياد ومها:
 .1التغيير القيادي من أعلى إلى أسفل :هو تغيري اسرتاتيجي يعىن بالقضايا طويلة األجل اليت تشغل
املؤسسة ،ويشمل رسالتها ،أهدافها ،وفلسفتها املشرتكة عن النمو ،اجلود  ،االبتكار والقيم اليت ختص العاملني،
والتقنيات املستخدمة .ويدث التنفيذ الناجح هلذا التغيري مبراعا كاملة لعوامل البيئة اخلارجية ،واإلمكانيات
الداخلية للمؤسسة يف مرحليت التكوين والتخطيط.

1

 .9التغيير القيادي من أسفل إلى أعلى :هو تغيري يصل نتيجة مبادرات يقوم هبا عدد من املدراء وبدعم من
املستويات اإلدارية الدنيا ،ويعد هذا التغيري من أبرز القواعد اليت ينطلق منها اإلبداع املؤسسايت نظرا النطالقه
من مبدأ تشجيع املشاركة يف اختاذ القرارات ،ومتكني األفراد من أداء أعماهلم بشكل أفضل .لكن قد يتوي
2
هذا األسلوب من قياد التغيري على جمموعة من السلبيات منها:
 أن عملية التغيري اليت تبدأ من األسفل هي عملية ناشئة بطبيعتها ،وقد حتتاج إىل وقت كبري؛ أن هذه العملية قد ال ميكن التنبؤ بنتائجها ،حيث أهنا معرضة للعديد من التأويل واملفاوضات حوهلا منقبل العاملني؛
 قد تفقد اإلدار العليا الرقابة عليها ،ألهنا تبدأ من األسفل وبالتايل تكون بعيد عليها.المطلب الثاني :استراتيجيات قيادة التغيير والعوامل المحددة الختيارها
مع تزايد ضرور إحداث تغيريات خمططة ومدروسة ،قام بعض الباحثني يف جمال إدار التغيري بتطوير عد
اسرتاتيجيات ومداخل لتحقيق تغيري ُخمطط وواعي يف املؤسسات ،وهذه االسرتاتيجيات يتم تبنيها من قبل
 .1زكريا الدوري وآخرون ،مرجع سابق ،ص .92

 .2رمي رمضان ،إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ،رسالة دكتوراه ،قسم إدار األعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة دمشق،
سوريا .9002 ،ص .907
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الفصل الثاني:

القائمني على التغيري بعد دراستهم للعوامل اليت تساعدهم يف اختيار اإلسرتاتيجية املالئمة إلجناح عملية
التغيري.
أوال :استراتيجيات قيادة التغيير
مت تطوير عد اسرتاتيجيات إلحداث التغيري املرغوب فيه ،وقد مت تصنيفها كاآليت:
 .1استراتيجيات تغيير البناء التنظيمي ،التقنيات ،واألفراد :ويصنفها  Harold Leavittإىل ثالثة
أصناف هي:

1

 -مدخل تغيير البناء التنظيمي :يتم من خالل توضيح وتعريف األعمال اليت يقوم هبا األفراد ،وإجياد

العالقات املناسبة بينها ،وحتديد السلطات ونطاق اإلشراف،

 مدخل التغيير التقني :يركز على حبوث العمليات ونظم معاجلة املعلومات ،والتكنولوجيا احلديثة؛ مدخل تغيير األفراد :يتم من خالله تعديل وتغيري سلوك األفراد. .9استراتيجيات العقالنية ،إعادة التعلم ،واإلكراه :يقرتح  Benne & Chinيف هذا اإلطار التصنيفات
التالية:
يغري
 إستراتيجية القيم وإعادة التعلم :تستند إىل أن التغيري يف أسلوب وممارسة معينة ،يدث حينما ِّالفرد قيمه ومعايريه حنو املمارسات القدمية .وتركز هذه املناهج علال التعلم وإعاد تعلم الفرد واالنفتاح والثقة
بني األفراد ،ويدخل ضمن هذه االسرتاتيجيات حتسني قدر املؤسسة على حل املشاكل وتطوير األفراد.2
 -استراتيجيات التغيير العقالنية والتجريبية :تستند هذه اإلسرتاتيجية إىل أن الفرد عقالين وراشد ،ومدرك

لل مقرتحات اليت يتم العمل هبا ،وانه سيستجيب للتغيريات املقرتحة إذا اقتنع بفائدته .وتعتمد املؤسسات يف
ذلك على تصميم برامج تدريبية تركز بشكل رئيسي على تزويد األفراد باملعلومات ،وكذلك تشجيع البعثات
الدراسية ،واألحباث العلمية.

 .1أنعام الشهايب وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص .299 – 292
 .2ثروت عباس مشهور ،مرجع سابق ،ص .72
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 إستراتيجية القوة واإلكراه :وفقا هلذه اإلسرتاتيجية فإنه يتم استخدام إجراءات معينة تتمثل يف العقوباتواجلزاءات لكل من خيالف التغيري ،وهذه اإلسرتاتيجية قد تكون فعالة يف بعض احلاالت الطارئة ،لكنها غري
1
جمدية على املدى البعيد ألهنا ال تضمن استمرار والء األفراد ودعمهم للتغيري بشكل قسري.
وهناك من ضمن هذه االسرتاتيجيات يف جمموعتني مها:

2

 جمموعة تركز على اإلجراءات السياسية واالقتصادية يف ممارسة التأثري. جمموعة تركز على القو املعنوية باستخدام عد أساليب مثل الشعور بالذنب واخلجل. .2إستراتيجية كيفية إحداث التغيير :صنف  Larry Greinerاسرتاتيجيات التغيري على هذا األساس إىل
ثالثة اسرتاتيجيات هي:

3

 -اإلستراتيجية التي تعتمد على طرف واحد :تؤكد على دور الشخص يف موقع السلطة إلحداث التغيري،

وقد تتخذ شكل قانون ،مرسوم ،أو قرار ،أو تعديل اهليكل التنظيمي.

 استراتيجيات تفويض السلطة :من خالل هذه االسرتاتيجيات تُعهد مسؤولية حتديد املشكالتومعاجلتها للجماعة عن طريق دراسة احلالة ،تدريب احلساسية وتدريب اجلماعة ،حيث يشارك األفراد الذين
يتم تفويض القو هلم يف برامج التغيري.
 إستراتيجيات المشاركة في القوة :تستخدم يف صورتني ،اختاذ القرارات من قبل اجلماعة ،وحلاملشكالت بواسطة اجلماعة .وتعترب هذه اإلسرتاتيجية من أقوى الوسائل املساعد يف إحداث التغيري ،ألن
األفراد يدعمون ما يشاركون يف إقراره ،حيث أن املشاركة جتعلهم يتبنون برامج التغيري وحتفزهم يف جعلها
ناجحة وفاعلة.
ويقرتح  Shermerhomتصنيفا ال خيتلف كثريا عن التصنيف السابق ذكره ،حيث يتضمن ثالث فئات
4
رئيسية هي:
 -استراتيجيات القوة/اإلكراه :وتستخدم الشرعية ،املكافأ  ،العوائد ،والعقوبات حافزا رئيسيا للتغيري.

 .1حممد الصرييف مرجع سابق ،ص .72

 .2حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص .272
 .3حممد الصرييف ،املرجع نفسه ،ص .78
 .4حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،مرجع سابق ،ص .279
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الفصل الثاني:

 استراتيجيات اإلقناع العقالني :وتتم يف هذه االسرتاتيجيات استخدام املعرفة املتخصصة ،والدعمالتجرييب ،إضافة إىل احلكم العقالين الرشيد.
 استراتيجيات مشاركة القوة :وهنا تتم مشاركة األفراد الذين سيتأثرون بالتغيري. .9استراتيجيات مجاالت إحداث التغيير:
يف هذا اإلطار تصنف جماالت إحداث التغيري يف اآليت:

1

 التمكني واملساءلة :تعمل على تطوير األفراد والتزامهم ،وباملساءلة عن نتائج أعماهلم. بناء العمل الفريقي :حيث يتم هيكلة الفريق ،بدال من إسناد جزء حمدد من العمل لكل فرد ،ويساعدذلك على حتسني األداء ورضا العاملني.
 إعاد هندسة العمليات :أي إعاد النظر يف األسلوب املتبع يف جتزئة العمل إىل مهام بسيطة ،وبدال منذلك إعاد دمج املهام الرئيسية يف عمليات متماسكة؛ حبيث تبدأ املؤسسة من الصفر يف إعاد تصميم
العمليات؛
 إدار اجلود الشاملة؛ املقارنة املرجعية املنتظمة باملؤسسات املتميز يف نفس اجملال؛ االستقاللية والالمركزية؛ تغيري ثقافة املؤسسة ،وتغيري عملياهتا من قياد  ،اختاذ قرارات واتصاالت.بالنظر إىل االسرتاتيجيات السابقة ،ميكن مالحظة أن هناك ترابطا بينها ،وأنه على قائد التغيري استخدام
كل االسرتاتيجيات أو كل واحد على حدا ،بالشكل الذي يالءم عملية التغيري ،ألن ذلك يعزز ويساعد على
إجناح برنامج التغيري وأهدافه.
ثانيا :العوامل المحددة الختيار إستراتيجية التغيير
مت حتديد يف هذا اإلطار مجلة من العوامل اليت تؤثر يف اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة نذكر منها ما يلي:

 .1أنعام الشهايب وآخرون ،مرجع سابق ،ص .292
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الفصل الثاني:

 أهداف التغيير :يعترب حتديد أهداف التغيري من أصعب وأهم جوانب عملية التغيري ،والبد للجهة املبادربالتغيري من األخذ يف االعتبار بعدين هامني :مضمون األهداف ،و كيفية حتديد األهداف .هذا من جهة،
1
ومن جهة أخرى فإنه ال ينبغي أيضا إمهال درجة االستعجال ،وإمكانية حتقيق األهداف ،وقياسها؛
 -الجهة المستهدفة من التغيير :وتشتمل الفرد ،اجلماعة ،املؤسسة ،والقرار اهلام هو فيما يتعلق باجلهة

املستهدفة من التغيري يف املدى القصري ،و الذي سيكون له األثر الكبري على اختيار إسرتاتيجية التغيري؛

 -الموارد المتاحة :ميكن النظر لعملية التغيري على أهنا نوع من أنواع االستثمار ،الذي يستلزم توافر املوارد

الالزمة لتنفيذه ومتابعة وتقييم نتائجه ،واحملافظة على استمراريته؛

 -الفرص المواتية والقيود :مبعىن حتديد اإلمكانيات اليت تساعد وتسهل عملية التغيري ،وكذا احملددات اليت

ميكن أن تعيقها.

2

 -وسيط التغيير :يف أي جهد يسعى للتغيري ،بغض النظر عن اجلهة املستهدفة ،جيب حتديد الشخص الذي

سيحدث التغيري .والطريقة اليت يتم هبا حتديد هذا األمر ستلقي بثقلها على اختيار إسرتاتيجية التغيري.
وبغض النظر عن أهداف التغيري ،فإن أي نشاط جيب أن يفي بثالثة متطلبات رئيسية هي:

 احلصول على املعلومات الصحيحة ،فبدوهنا سيصعب على املؤسسة وأفرادها التعلم ،ويصعب علىالوسيط تقدمي املساعد الناجحة؛
 االختيار احلر املب ي على املعلومات؛ التزام املؤسسة بالتعلم والتغيري ،والتزامها باخليارات اليت تتخذها؛ هذه املتطلبات تعترب جزءا رئيسيا ال يتجزأ من أي نشاط تغيريي يف املؤسسة بغض النظر عن مضمونأهداف التغيري.
المطلب الثالث :تقنيات إدارة التغيير
مما الشك فيه أن التنافس والسعي لتحسني امليز التنافسية يف أي مؤسسة ،يتاج إىل مالحقة االبتكارات
واإلبداعات املستمر وإجراء التكييفات اليت ختدم البيئة الداخلية واخلارجية .وعلى أساس ذلك وإضافة إىل
االسرتاتيجيات السابقة الذكر ،اجتهت اجلهود للبحث عن تقنيات إدار تغيري معاصر  ،أكثر مواءمة ملواجهة

 .1حممد الصرييف ،مرجع سابق ،ص .72

 .2حسني حرمي ،السلوك التنظيمي :سلوك األفراد والجماعات ،مرجع سابق ،ص .278 - 272
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الفصل الثاني:

التحديات وحتقيق امليز التنافسية وبلوغ امليز املستدامة ،ومن أبرز هذه التقنيات املعاصر نذكر تلك اليت مت
تصنيفها حبسب درجة تركيزها البيئي (داخلي و خارجي) وميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم (:)4 – 2تقنيات إدارة التغيير
التركيز البيئي

التقنيات
احلزن املشرتك للعاملني يف املؤسسة عن أدائها.

داخلي

خارجي

إبداع األفكار اجلديد .

×

ختطيط السيناريو.

×

حتليل القوى اخلمس.

×

االستشراف.

×

إسرتاتيجيات تنافسية.

×

التموضع االسرتاتيجي.

×

حتليل األوراق املالية.

×

املقدرات املالية.

×

احملاكا التنافسية.

×

تصميم املؤسسة.

×

سلسلة القيمة.

×

تكنولوجيا املعلومات.

×

اإلدار اإللكرتونية واإلنرتنت.

×

إدرا سلسلة العرض.

×

التحسني املستمر.

×

ترشيد إدار املوارد.

×

رعاية الزبون .

×

التميز.

×

إدار العمليات.

×

المصدر :طاهر حمسن الغاليب وأمحد علي"،تصميم مصفوفة لتقنيات إدار التغيري مستند إىل مسات التنافس املعريف" ،مجلة العلوم االقتصادية،
العدد  ،92اجمللد السابع ،تشرين الثاين  ،9002جامعة الزيتونة ،األردن ،ص  .92نقال عن موقع:
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50409

من خالل معطيات اجلدول يُستخلص أن تقنية إدار التغيري تعتمد عملية استعماهلا على درجة تركيزها
البيئي داخليا وخارجيا  ،وجتدر اإلشار غلى أن أبرز استخدامات هذه التقنيات هي جمموعة من املصفوفات
منها :مصفوفة بوسطن االستشارية ) ،(BCGوجنرال الكرتيك ) ،(GEآنسوف ) (Ansoffشل
)...(Shellاخل.
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الفصل الثاني:
خالصة الفصل:

من خالل ما سبق يتضح أن التغيري ضرور ملحة وال مفر منه يف بيئة أعمال تزداد فيها الضغوط
التنافسية على املؤسسة لالستجابة للتقدم والتطوير ،والتحسني الف ي امللموس وغري امللموس ،وذلك لتحقيق
أهدافها وزياد كفاءهتا .وهو بالفعل أدا هامة من أدوات حتسني تنافسية املؤسسة لذلك فالبد عليها من
اللجوء إىل تب ي إدار تغيري تقوم على دراسة وحتليل أسباب التغيري ،بغية تنفيذه على خمتلف جماالت ومستويات
املؤسسةُ ،مستعينة يف ذلك على اسرتاتيجيات ورؤى ،وموارد بشرية ،مادية وتقنية ،تساعد على تطبيق برامج
التغيري بأقل مقاومة واعرتاض من األفراد ،وتوفري آليات وأساليب معاجلة هذه املقاومة ،هذا مع مراعا ملختلف
املراحل اليت متر هبا عملية التغيري ،ومن خالل إدار مؤهلة وقادر على تطبيق خطوات التغيري وتوفري عوامل
جناحه .سعيا يف املقام األول إىل حتسني املزايا التنافسية للمؤسسة وحتقيقا ملبدأ االستمرارية والنمو يف سوق
تنافسي.
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الفصل الثالث :الدراسة الميدانية
تمهيد
المبحث األول :تقديم للمؤسسة محل الدراسة
المطلب األول :التغيير في مؤسسات االتصاالت
المطلب الثاني :التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر

المطلب الثالث :نبذة عن المديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة
المبحث الثاني :منهجية الدراسة
المطلب األول :منهج الدراسة
المطلب الثاني:مصادر أدوات جمع البيانات
المطلب الثالث :مجتمع وعينة الدراسة
المبحث الثالث :تحليل وتفسير محاور االستبيان
المطلب األول :تحليل وتفسير معطيات المحور الثاني
المطلب الثاني :تحليل وتفسير معطيات المحور الثالث
المطلب الثالث :تحليل وتفسير معطيات المحور الرابع
المطلب الرابع :تحليل وتفسير معطيات المحور الخامس
خالصة الفصل

الدراسة الميدانية

الفصل الثالث:
تمهيد

بعد التطرق يف الفصلني السابقني إىل اإلطار النظري ملوضوع الدراسة ،سنحاول من خالل هذا الفصل
اسقاط املفاهيم النظرية على املؤسسة حمل الدراسة واملتمثلة يف املديرية العملية الصتصاال ازجاارر ،ممثال
لدراسة دور إدارة التغيري يف حتسني املياة التنافسية .معتمدين يف ذلك على املباحث التالية:
املبحث األول :صتقدمي للمؤسسة حمل الدراسة
املبحث الثاين :منهجية الدراسة
املبحث الثالث :حتليل وصتفسري حماور االستبيان
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الفصل الثالث:
المبحث األول :تقديم للمؤسسة محل الدراسة

قبل التطرق إىل صتقدمي للمؤسسة حمل الدراسة ،سنحاول من خالل املطلب األول هلذا املبحث استعراض
أهم عوامل التغيري يف مؤسسا االصتصاال بصفة عامة ،وأهم مظاهره.
المطلب األول :التغيير في مؤسسات االتصاالت
من الواضح أن بيئة االصتصاال صتتغري باستمرار وبالتايل فإن احلكوما ومنها ازجاارر جتد نفسها مضطرة
إلعادة صتنظيم قطاع االصتصاال استجابة هلذه التغريا  .ما يعين أنه على املؤسسا العاملة يف القطاع إجراء
عمليا التغيري ،حبيث صتتمكن من التكيف مع اإلطار الذي يفرضه إعادة صتنظيم القطاع.
أوال :عوامل التغيير في قطاع االتصاالت

1

من املؤمد أن قطاع االصتصاال من بني القطاعا األمثر حاجة إىل التغيري؛ وذلك ملوامبة التطور
التكنولوجي وللتقليل من حجم الفجوة املعلوماصتية والتقنية املوجودة بني اجملتمعا واالنفتاح على املنافسة احمللية
والدولية خاصة بعد إهناء مظاهر االحتكار احلكومية.
من هذا املنطلق ميكن صتوضيح مجلة العوامل اليت صتوضح التغيري احلاصل يف بيئة االصتصاال
اعتبارها مبثابة الرهانا املطروحة على مؤسسا االصتصاال مما يلي:

واليت ميكن

أ  -العولمة :مع صتسارع التعميم خلدما وشبكا االصتصاال فإن احلدود اإلقليمية صتقل عالقتها صتدرجييا

باالصتصاال  ،ما جيعل من الصعوبة مبا مان رسم خط فاصل بني سياسا االصتصاال الدولية والوطنية لدولة
ما.
ب  -سرعة التغير التقني :يعترب التطور التقين من أمثر القوى ديناميكية ،حيث أدي إىل خلق مدى موسع

من خدما

االصتصاال

املتكاملـة .ومقدرة مل مؤسسة على التكيف مع هذه التغريا

التقنية والتكنولوجية

اهلارلة جيب أن يكون جاءا من عملية التخطيط اإلسرتاصتيجي املتواصل ،مما جيب أن مينح العامل يف املؤسسة
الفرصة لتحديث معلوماصته ،وأن يعىن بانتظام باملواهب واخلربا احلديثة املشبعة باملعلوما .
ج  -اقتصاد ومجتمع المعلومات :يعترب قطاع االصتصاال

صتقنية أو أداة أساسية هلا األولوية يف مجع

املعلوما العاملية االقتصادية ،االجتماعية ،السياسية ومذا احلضارية .فاالصتصاال جمال ديناميكي يصعب أن
 .1عياض عادل ،إدارة التغيير والموارد البشرية بمؤسسات االتصاالت ،مداخلة ضمن ملتقى دويل حول "التنمية البشرية وفرص االندماج يف
اقتصاد املعرفة والكفاءا البشرية"،جامعة ورقلة ،ازجاارر ،يومي  90و  09مارس ،ص ص  .14 - 10نقال عن املوقع
 www.ituarabic.org/11thhrmeeting/course16.htmبتاريخ.4904 – 00 – 40 :
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الفصل الثالث:

يتم وضع خط فاصل واضح بني ازجوانب الفنية هلا واستخداماهتا التجارية واالقتصادية اليت هي ذا جمال
أوسع.
د  -فجوة التطور :احلقيقة هي أن هناك فجوة واسعة بني العامل املتقدم والنامي يف جمال االصتصاال .

وعليه ،فإن متطلبا االصتصاال للبلدان النامية ضرورية ،غري أن املوارد املالية والتقنيـة املخصصة لالصتصاال
حمدودة .لذا يتوجب صتنسيق ازجهود بني الدول يف إطار خمتلف املؤسسا الدولية من أجل صتقدمي اخليارا
البنيوية والسياسية للبلدان النامية واليت ستنتج منابع أمرب لتطور االصتصاال .
ثانيا :التغييرات األساسية في أسلوب تسيير مؤسسات االتصاالت

يعترب قطاع االصتصاال من أهم خدما البنية التحتية ،وأمثرها ديناميكية وحاجة للتغيري .لذلك أدرمت
الدول واحلكوما ومن بينها ازجاارر ،ويف ظل االنفتاح االقتصادي بأن التغيري (بإنشاء الشرما واملشاريع
اخلاصة ،اخلصخصة أو أي بدارل مشاهبة) سيقدم أفضل احللول ملشامل هذا القطاع.
ونتيجة لذلك فإن ازجاارر أقر بضرورة فتح جمال االصتصاال للقطاع اخلاص من أجل إجياد شريك للدولة
يف هذا القطاع ،وحماولة إهناء احتكار احلكومة ملؤسسا االصتصاال العمومية إذا مل صتكن قادرة على أن
صتتحول إىل شرما جتارية حقيقية بشرط أن صتقدم خدماهتا مبستويا أعلى وجودة أفضل مما مانت عليه ،وأن
صت كون هلا قابلية الوصول إىل اخلدما ازجديدة بشكل أفضل من ذي قبل .لذلك فإنه من املمكن إدخال طرق
صتشغيل متوافقة مع إدارة األعمال احلديثة ،صتلك الطرق اليت ميكن لإلدارا أن صتكون غري قادرة على استعماهلا
نتيجة للقيود املوجودة يف نظامها الداخلي ،ومن بينها مستوى صتأهيل املورد البشري.
ويف مثل هذا الوضع من املنافسة ،جيب أن يكون هناك هيئة صتنظيمية لديها الوسارل الضرورية ،الوظارف
واألعمال احملددة بشكل واضح للسهر على مصاحل الابارن ،والتأمد من صتوافقها مع حقوق والتااما
مؤسسا االصتصاال .
وبالتايل ميكن صتلخيص معامل التغيري يف مؤسسا االصتصاال يف ما يلي:

1

 من حيث الشكل :اخلصخصة و/أو فتح اجملال أمام االستثمار اخلاص. من حيث المضمون :التغري الشامل يف جوهر أعمال املؤسسة. التغيري الذي يشمل القيادة  ،املوارد البشرية ،نظم األداء ،العالقة بالعمالء ،املوردينواملسامهني.
 .1مصطفى حافظ ،دور مراكز التدريب في مرحلة التغيير ،نقال عن موقع www.ituarabic.org/11thhrmeeting/doc24.ppt

بتاريخ .4904 – 00 – 42
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الفصل الثالث:
المطلب الثاني :التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر

1

أوال :نبذة عن تطور قطاع االتصاالت في الجزائر
صت عد مؤسسة اصتصاال ازجاارر املتعامل التارخيي الرارد يف جمال االصتصاال يف ازجاارر .لذلك سعت الدولة
ازجااررية وعيا منها بالديناميكية واالنفتاح الذي مييِّا سوق االصتصاال  ،إىل إحداث صتغيريا وإصالحا متثلت
أمهها يف إهناء احتكار الدولة خلدما االصتصاال  ،هبدف خلق املنافسة واالستجابة إىل صتطلعا الابارن وصتلبية
متطلباصته وفقا للمستجدا والتطورا احلاصلة يف صتكنولوجيا االعالم واالصتصاال على املستوى الوطين
والعاملي .وعليه مت يف  92أو 4999م إصدار قانون ( 4999/90أنظر امللحق رقم  )4الذي جسد
الفصل بني النشاطا الربيدية واخلدما املالية الربيدية واملتمثلة مؤسسة 'بريد ازجاارر' ،عن صتلك املتعلقة
باالصتصاال يف إطار ما يسمى مبؤسسة 'اصتصاال ازجاارر'.
ومن أجل هتيئة مناخ صتنافسي يف هذا القطاع قامت سلطة الضبط بفتح اجملال أمام املتعاملني لتقدمي
خدما جديدة يف إطار اجملاال التالية :اهلاصتف الثابت ،اهلاصتف النقال واإلنرتنت ،خالل الفرتة املمتدة بني
سنة  4999و4992م ،ففي سنة  4990م مت منح رخصة إلقامة واستغالل شبكة اهلاصتف النقال واهلاصتف
الثابت ،وشبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية ،إضافة إىل شبكا الدراسا الدولية سنة  4990م ،والربط
احمللي يف املناطق احلضرية يف العام  4991م ،مما بيعت يف ذا السنة رخص يف االصتصال عرب شبكا
املواصال السلكية والالسلكية عرب الساصتل  ،VSATوعليه بلغت سوق االصتصاال درجة من االنفتاح التام
يف العام  4992م ،وذلك يف إطار احرتام قواعد املنافسة والشفافية.
ثانيا :انطالقة مؤسسة اتصاالت الجزائر
 .0نشأة المؤسسة:
مانت االنطالقة الفعلية جملمع اصتصاال

ازجاارر يف  0جانفي  ،4990ممؤسسة عمومية اقتصادية ذا

أسهم برأمسال اجتماعي صتنشط يف جمال االصتصاال  .حيث أصبحت جمربة على إثبا وجودها خاصة بعد
استقاللية صتسيريها ويف ظل فتح سوق االصتصاال على املنافسة.

1

 .املوقع اإللكرتوين للمؤسسة  www.algerietélécom.dzمطلع عليه بتاريخ.49904/00/01 :
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الفصل الثالث:
 .4األهداف وطبيعة النشاط:
اصتصاال

حدد

ازجاارر منذ انطالقتها ثالثة أهداف رئيسية متثلت يف :ازجودة ،الفعالية ونوعية

اخلدما  .وحتقيقا هلذه األهداف عمد اصتصاال ازجاارر إىل إحداث التغيريا اآلصتية:

 صتطوير منتجاهتا وجعلها مسايرة للتطورا احلاصلة يف السوق الدولية؛ عملت على إثبا وجود منتجاهتا يف السوق منذ البداية حتقيقا هلدف الفعالية؛ إعادة صتأهيل مستوى الشبكة الوطنية من خالل عصرنة الشبكة الوطنية للهاصتف ،بإدخال مكثفللتكنولوجيا ازجديدة ،وبالرقمنة الكاملة للشبكا وصتشغيل خدما االنرتنت ،واحلوسبة التامة
للتسيري التقين ،التجاري واملايل.
من هنا مان عليها حتقيق مستويا عالية لألداء التقين ،االقتصادي واالجتماعي من أجل احتالل مكانة
ريادية يف حميطها التنافسي.
هذا ويتمحور نشاط مؤسسة اتصاالت الجزائر يف:
 التاويد خبدما االصتصال اليت صتسمح بنقل وصتبادل الصورة ،الصو  ،الرسارل املكتوبة ،املعلومااملررية واملسموعة...اخل؛
 صتنمية استثمار وصتسيري شبكا االصتصال العامة واخلاصة؛ صتأسيس ،صتشغيل وصتسيري االصتصاال البينية مع مافة زبارن املؤسسة. .0اإلطار القانوني:
جتدر اإلشارة إىل أن ممارسة املؤسسة لنشاطها يتم يف إطار قانون عامُ ،يدد القواعد املتعلقة بالربيد

واملواصال

السلكية والالسلكية مبوجب القانون  4999/90املؤرخ يف  92أو  .4999فضال عن

قرار اجمللس الوطين ملسامها الدولة بتاريخ  90مارس  4990الذي نص على إنشاء مؤسسة عمومية
اقتصادية حتت صيغة قانونية ملؤسسة ذا أسهم برأمسال اجتماعي مقدر بـ ـ ـ29.999.999.999 :
دينار جاارري ،واملسجلة يف مرما السجل التجاري يوم  00ماي  .4994حتت الرقم 02B
.0018083
ويهدف هذا القانون إىل:
 حتسني وصتقدمي خدما الربيد واالصتصاال ذا جودة يف إطار موضوعي وشفاف يف مناخ صتنافسيمع ضمان املصلحة العامة؛
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السلكية والالسلكية من طرف

 حتديد الشروط العامة لالستغالل يف ميدان الربيد واملواصالاملتعاملني؛
 حتديد أطر وميفية ضبط النشاطا ذا الصلة بالربيد واملواصال السلكية والالسلكية؛ خلق ظروف صتطوير النشاطا املنفصلة للربيد واملواصال السلكية والالسلكية؛ -حتديد اإلطار املؤسسايت لسلطة ضبط مستقلة وحرة.

مما صتشتمل اصتصاال ازجاارر على عدة فروع صتتمثل يف :شرمة موبيليس للهاصتف النقال ،اليت صتعترب من أهم
املتعاملني من حيث صتغطيتها اليت صتعد  %01وعدد زبارنها الذي صتعدى  09ماليني مشرتك .أيضا فرع
اصتصاال ازجاارر لالنرتنت " "Djawebالذي يعىن بتوفري وحتسني خدما اإلنرتنت أما الفرع الثالث فيتمثل
يف اصتصاال ازجاارر الفضارية املختصة بتكنولوجيا األقمار الصناعية والساصتل.
المطلب الثالث :نبذة عن المديرية العملية التصاالت الجزائر بـ ـ ـ المسيلة
أوال :نشأتها ،مهامها وفروعها

1

 .0النشأة:
صتأسست املديرية العملية لوالية املسيلة بتاريخ  94جانفي  4990وهي منبثقة من مؤسسة الربيد
واملواصال  ،لتصبح بعد القرار  4999/90شرمة عمومية ذا أسهم ،وقد عرفت يف بداية نشأهتا ب ـ ـ الوحدة
العملية مث مت صتغيري امسها يف جوان  4909إىل االسم احلايل املديرية العملية ،أين أصبحت صتتمتع باستقاللية
مالية.مما أهنا صتتبع إىل املديرية اإلقليمية لوالية سطيف.
 .4المهام األساسية:
صتتمثل مهام املديرية العملية يف ما يلي:
 صترميب وصتوسيع الشبكة اهلاصتفية يف الوالية وزيادة عدد املشرتمني يف اهلاصتف الثابت اخلطي والالسلكي؛ رفع أعداد املشرتمني يف االنرتنت عايل التدفق ADSL؛ العمل على إصال ح التعطالصتراب الوالية؛
1

يف خطوط الابارن ،واملتابعة اليومية لشبكة األلياف البصرية املمتدة عرب

 .مصلحة املستخدمني باملديرية العملية الصتصاال ازجاارر بـ ـ املسيلة.
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 صتوفري اخلدما املتعلقة باالصتصاال للمؤسسا العمومية واخلاصة مثل شبكاصتاويدهم بالتجهياا اليت صتستخدم يف نقل املعطيا ( استقبال وإرسال)...اخل؛
 صتاويد املديرية اإلقليمية بالتقارير واإلحصاريااملتعلقة باملشاريع املستقبلية.

االنرتنت احمللية ،أيضا

األسبوعية ،الشهرية والسنوية باإلضافة إىل املعلوما

 .0الموارد البشرية للمديرية:
صتتكون املديرية الوالرية الصتصاال ازجاارر من جمموع عمال يصل إىل  472عامل.موزعني مما يلي:
اإلطارا  ،عمال التنفيذ وعمال التحكم .وازجدول رقم ( )0 - 0يوضح التوزيع اخلاص هبم:
الجدول رقم ( :)1 – 3أعداد وتوزيع الموارد البشرية بالمديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة.
المستوى

العدد

النسبة%

اإلطارات

09

40

عمال التحكم

01

00

عمال التنفيذ

077

01

المجموع

572

111

المصدر :مصلحة املستخدمني باملديرية العملية الصتصاال ازجاارر ب ـ املسيلة.

من حالل ازج دول نالحظ بأن النسبة األمرب من العمال متثلها فئة عمال التنفيذ بنسبة  ،%01بينما متثل
نسبة اإلطارا  ،%40يف حني صتشكل فئة عمال التنفيذ ما نسبته .%00
 .0الخدمات والمنتجات
صتتمثل منتجا وخدما املديرية العملية لالصتصاال باملسيلة فيما يلي:
 اهلاصتف الثابت بنوعيه اخلطي والالسلكي؛ االنرتنت ذو التدفق العايل ADSL؛ خدمة اخلطوط اخلاصة والبطاقا املسبقة الدفع؛ األمشاك املتعددة اخلدما  ،KMSواملخادع اهلاصتفية.إضافة إىل العديد من اخلدما مثل :مياة النداء الثناري ،الفاصتورة املفضلة ،األصدقاء اخلمس...اخل.

103

الدراسة الميدانية

الفصل الثالث:
 .4الهياكل:

صتعمل املديرية العملية الصتصاال ازجاارر باملسيلة على جتسيد منطق الشمولية ،حبيث صتصل منتجاهتا إىل مل
مناطق الوالية .حيث أن الوالية صتشتمل على:
 ومالة جتارية صتأسست يف أفريل  .0000مانت حتمل اسم مصلحة االشرتاك يف اهلاصتف الثابت ،مث متصتغيريه إىل اسم ومالة جتارية .هذا وقد مت صتأسيس ومالة جتارية أخرى ،وقد وضعتا خارج التصنيف يف  40فيفري
4994؛
-

مراما رقمية للهاصتف الثابت؛
مرما جتهياا ADSL؛
مرما صتضخيم؛
مرما خطوط اإلنتاج؛

 مرما البيئة والطاقة (خمتص بصيانة اهلواصتف ،والطاقة االلكرتونية والصناعية للتجهياا ).وصتتوزع على املناطق التابعة للوالية املراما والوماال التالية مما يلي:
 دائرة بوسعادة صتشتمل على :ومالة جتارية صتأسست يف  49جويلية  ،0007وضعت خارج التصنيف يفماي  .4990إضافة إىل مرما رقمي للهاصتف الثابت ،مرما جتهياا  ،ADSLمرما صتضخيم ومرما خطوط
اإلنتاج.
 دائرة سيدي عيسى صتشتمل على :ومالة جتارية أنشئت يف العام  .0007وقد مانت يف البداية عبارة عنقسم جتاري ،مث أصبح عبارة عن ومالة جتارية ،هذا وقد صنفت خارج التصنيف يف  40أفريل .4997
باإلضافة إىل مرما رقمي للهاصتف الثابت ،مرما جتهياا  ،ADSLمرما صتضخيم ومرما خطوط االنتاج.
أما مل من داررة مقرة وعني امللح فيوجد هبما :قسم جتارية ومرما خلطوط اهلاصتف لكل منهما.
هذا وصتسعى املديرية العملية لالصتصاال باملسيلة إىل صتوسيع صتواجدها على مستوى دوارر وبلديا الوالية،
من خالل مشاريع وخمططا مستقبلية.
ثانيا :الهيكل التنظيمي
مت صتغيري وإعادة صتصميم اهليكل التنظيمي للمديرية العملية لالصتصاال باملسيلة ،وذلك بعدما حصلت على
استقاللية مالية عن املديرية اإلقليمية لوالية سطيف يف العام  .4909وهو ما يوضحه الشكل التايل:
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الشكل رقم ( :)1 – 3الهيكل التنظيمي للمديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة.
_ خلية األمن والوقاية

المـ ـ ـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

_ خلية االتصال والعالقات

_ خلية التفتيش.
_ خلية تسيير النوعية.

الخارجية

رئيس الدائرة التجارية

دائرة الموارد البشرية والموارد

رئيس الدائرة التقنية

رئيس دائرة المالية
والمحاسبة

_ مصلحة العالقة مع

_ مصلحة شبكة البلوغ

الزبائن

والحلقة المحلية

_مصلحة قوة البيع وشبكة

_ مصلحة الهياكل

الوكاالت التجارية

والمنشآت القاعدية

_ مصلحة الفواتير

_ مصلحة شبكة

والتحميل والمنازعات

المعلومات

الوكاالت التجارية

المركز المحلي التقني

األقسام التجارية

األقسام التقنية

_ مصلحة التكوين

_ مصلحة الميزانية

_ مصلحة تسيير

_ مصلحة الخزينة

المستخدمين واألجور

_ مصلحة المحاسبة

_ مصلحة تسيير الوسائل
_ مصلحة الممتلكات

المصدر :بناءا على صتعليمة مصلحية الصادرة بتاريخ  .4909 – 97 – 42عن املديرية املرماية للموارد البشرية متعلقة باملهام واملسؤوليا اهليامل
اإلقليمية الصتصاال ازجاارر.

نالحظ من خالل الشكل أن املديرية حتتوي على أربعة دوارر رريسية ،حتت إدارة املدير العام للمديرية،
وصتتفرع عنها جمموعة من املصاحل .مل مصلحة صتسند هلا مهام خاصة ،ميكن صتوضيحها من خالل النقاط
التالية:

105

الدراسة الميدانية

الفصل الثالث:
 .0الدائرة التجارية
صتضم املصاحل التالية:
أ .مصلحة العالقة مع الزبون مختصة في:

 السعي لتحقيق األهداف التجارية املسطرة مثال :رفع عدد املشرتمني ،زيادة حجم املبيعا ...اخل؛ العمل على حتقيق رضا الابارن ،من خالل حتسني اخلدما التجارية والتقنية املقدمة له؛ استقبال ومعازجة الشكاوي املتلقا من الابارن ،ودراسة مقرتحاهتم هبدف صتطوير أساليب صتقدمي اخلدمة،وإجياد حلول ملشاملهم ومسب والرهم.
ب .مصلحة قوة البيع وشبكة الوكاالت التجارية صتسعى لتحقيق األهداف التالية:
 وضع برامج وخطط حتدد فيها أهداف والنتارج املرغوب الوصول إليها من عمليا التسويق يف مل ومالةأو قسم جتاري؛
 صتوفري الوسارل الالزمة لتحقيق أهداف البيع والتسويق؛ دراسة وحتليل سلوك الابارن اجتاه خدما ومنتجا املؤسسة ،وعمليا البيع اليت صتتم هبا.ج .مصلحة الفواتير ،التحصيل والمنازعات صتتمثل مهامها فيما يلي:
 املتابعة املستمرة للفواصتري اهلاصتفية وحتصيلها؛ املعازجة الودية ملستحقا الدفع مع الابارن؛ إعداد وإرسال الفواصتري إىل املديرية العملية ،واحلرص على دقة ما حتتويه من معلوما . .4الدائرة التقنية
صتشتمل على املصاحل التالية:
أ .مصلحة شبكة البلوغ والحلقة المحلية هتدف إىل ضمان حتقيق االستغالل األمثل لشبكا

االصتصاال  ،وضمان صيانتها.
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ب .مصلحة الهياكل القاعدية يتمثل دورها األساسي يف صتوسيع وصتطوير شبكة املشرتمني ،وهتيئة املواقع
اخلاصة بكل جتهياا وأنشطة املديرية.
ج .مصلحة شبكة المعطيات صتتمثل مهامها بالدرجة األوىل يف صتوفري البيانا واملعطيا األولية وصيانتها.
 .0دائرة الموارد البشرية والوسائل
صتتضمن املصاحل اآلصتية:
أ .مصلحة تسيير المستخدمين واألجور صتعمل على القيام مبا يلي:
-

صتوضيح القانون العام للمديرية؛
التسيري والتوجيه اإلداري للموظفني؛
متابعة دفع أجور املوظفني ،ومل ما يتعلق باملستحقا املادية؛
إدارة نظام املعلوما اخلاص باألجور؛

 فض الناعا بني األفراد ومعازجة األخطاء املتعلقة بالتسيري.ب .مصلحة التكوين صتتمحور طبيعة مهامها يف:
 املتابعة املستمرة حلرمة التكوين يف املديرية؛ إعداد خمططا وبرامج صتكوين ،وفقا ملتطلبا موظفي املصاحل املختلفة؛ احلرص على ضمان جناح برامج التكوين؛ متابعة االصتفاقيا املربمة مع مراما التكوين على املستوى الوالري ،اإلقليمي ،الوطين والدويل؛ صتقييم مياانية التكوين والعمل على حتقيقها.ج .مصلحة تسيير الوسائل مهمتها األساسية صتتمحور يف متابعة صتسيري املخاون ،وعمليا

التوزيع على

مستوى الوحدا .

د .مصلحة المعدات والممتلكات صتعمل على القيام بعمليا

ازجرد لكل ما صتتوفر عليه املديرية من

جتهياا  ،معدا وممتلكا .
 .1دائرة المالية والمحاسبة

حتتوي على مصلحة المحاسبة ،تسيير الميزانية والخزينة ،صتتمحور مهامهم إمجاال يف إعداد املياانية،
التسيري املايل واحملاسيب للموارد املالية عن طريق صتسيري احلسابا البنكية والربيدية للمديرية.
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باإلضافة إىل مصلحة التأمينات واالستشارات القانونية اليت صتعمل على متابعة قضايا ومنازعا
 .2الوكاالت التجارية
صتتمثل مهامها يف:
 الرتويج للخدما املتوفرة؛ عرض وصتوزيع اخلدما ؛ استقبال وصتوجيه الابارن؛ حتصيل مبالغ الفواصتري وصتوزيعها؛ متابعة شكاوى الابارن. .0المراكز التقنية
صتعمل على صيانة جتهياا

االصتصال املختلفة ،لضمان االستغالل األمثل هلا .إضافة إىل قيامها بدراسة

مشاريع صتوسيع الشبكة على مستوى الوالية.
 .7الخاليا
صتتمثل يف خلية التفتيش ،االصتصال ،األمن والوقاية ،خلية العالقا اخلارجية وخلية صتسيري النوعية.
ثالثا :حظيرة المشتركين والكثافة الهاتفية
 .0حظيرة المشتركين
صتعتمد املديرية العملية لالصتصاال باملسيلة حظرية املشرتمني موسيلة ملعرفة مؤشرا
املتاحة .وميكن صتوضيح صتلك املؤشرا بإحصاريا رقمية من خالل ازجدول التايل:
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الجدول رقم( :)5 – 3جدول توضيحي لحظيرة المشتركين في خدمات المديرية العملية لالتصاالت
بالمسيلة.
السعة التقنية

عدد المشتركين

نسبة تشبع الشبكة %

المؤشرات
اهلاصتف الثابت اخلطي

59152

48453

81.91

اهلاصتف الثابت الالسلكي
WLL

22000

14456

65.7

جمموع مشرتمي اهلاصتف الثابت

81152

62909

77.52

15104

8187

54.2

6560

2979

45.41

1468

1405

95.7

23132

12571

54.34

مشرتمي إنرتنت ADSL
FAWRI
مشرتمي إنرتنت ADSL
EASY
مشرتمي إنرتنت ADSL
ANIS
جمموع مشرتمي إنرتنت
ADSL
مشرتمي إنرتنت WLL
DATA

378

عدد األمشاك متعددة اخلدما

1120

عدد املخادع اهلاصتفية -اصتصاال
ازجاارر

107

عدد املخادع اهلاصتفية -حورية

231

عدد مقاهي اإلنرتنت

69

المصدر :مصلحة الابارن والتسويق باملديرية العملية الصتصاال ازجاارر باملسيلة ،إحصاريا نوفمرب .4909

نالحظ من خالل ازجدول أعاله أن نسبة املشرتمني يف اهلاصتف الثابت بنوعيه اخلطي والالسلكي صتقدر ب ـ ـ
 %77,24وهي نسبة غري مرضية باملقارنة مع األهداف املسطرة من قبل املديرية والتطلعا املستمرة لايادة
عدد املشرتمني ،ورغبتها يف استغالل مل امكانياهتا اليت صترى أهنا غري مستغلة ماملة .سواء صتعلق األمر
بالتجهياا والتقنيا أو الربامج التسويقية ماإلشهار ،اإلعالن والرتويج .واألمر نفسه بالنسبة ملشرتمي شبكة
اإلنرتنت ،واليت صتقدر ب ـ ـ  %21,0وصتتوزع بني مشرتمي االنرتنت بأنواعه (فوري ،أنيس ،إياي) .فإهنا باملقارنة مع
اجملموع الكلي ملشرتمي اهلاصتف الثابت ،فإهنا صتعترب غري جيدة ،ويرون أنه من الضروري العمل على رفع نسبة
املشرتمني ،وذلك من خالل إعادة النظر يف اسرتاصتيجية املتبعة يف صتطبيق السعر ،أو من ناحية جودة ومتيا
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الفصل الثالث:

اخلدمة "نقاء الشبكا " واليت قد صتكون من بني األسباب اليت صتكرس هذا التأخر احلاصل يف عدد املشرتمني
يف خدما االنرتنت .يف حني ميكن اعتبار عدد األمشاك املتعددة اخلدما  ،مقاهي االنرتنت واملخادع
اهلاصتفية فهي مقبولة نسبيا.
 .4الكثافة الهاتفية
صتعرب الكثافة اهلاصتفية عن عدد املشرتمني يف خدما

اهلاصتف الثابت بأنواعه ،واليت ميكن صتوضيحها من

خالل ازجدول األيت:
جدول رقم ( :)3 – 3الكثافة الهاتفية
تعيين

عدد المشتركين

اهلاصتف الثابت اخلطي

11120

اهلاصتف الثابت الالسلكي

01120

اجملموع

04090

عدد السكان على مستوى الوالية

010004

نسبة الكثافة اهلاصتفية

%0,07

المصدر :مصلحة الابارن والتسويق باملديرية العملية الصتصاال ازجاارر باملسيلة ،إحصاريا نوفمرب .4909

ميكن القول أنه بالنظر إىل عدد السكان فإن نسبة الكثافة اهلاصتفية قليلة جدا .وقد يعود سبب ذلك إىل
املساحة الكبرية للوالية والتباعد بني املناطق ،الذي ُيد من قدرة املديرية على التوسع بالنظر إىل اإلمكانيا
املادية والتقنية اليت صتتطلبها عملية التوسع والتوصيل بالشبكا  ،إضافة إىل أن اختاذ هذه القرارا يرصتبط
باملديرية ازجهوية لالصتصاال بسطيف ،وهنا صتظهر مشكلة املرماية .مما قد يتعلق السبب بعدم االستغالل
الكامل لإلمكانيا التقنية؛ وعدم وجود اسرتاصتيجية صتوسعية واضحة...اخل.
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الفصل الثالث:
المبحث الثاني :منهجية الدراسة
من خالل هذا املبحث سنستعرض املنهج العلمي املتبع واألدوا
سيتم التعرف على عينة وجمتمع الدراسة.

االحصارية املستخدمة ،ويف األخري

المطلب األول :منهج الدراسة
من املؤمد أن القيام بأي دراسة علمية يتطلب منهج علمي يساعد الباحث على صتشخيص إشكالية
البحث ،والتحقق من صحة الفرضيا املوضوعة ميدانيا.
لذا يعرف املنهج على أنه " جمموعة من العمليا
بالتايل فتحديد املنهج مسألة ضرورية ألي دراسة.

واخلطوا

اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه ".

1

ومن أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة وصتبعا لطبيعة املوضوع مت االعتماد على منهجني مها:
أوال :المنهج الوصفي التحليلي
يقوم هذا املنهج أساسا على "دراسة الظاهرة مما صتوجد يف الواقع ،هبدف التعبري عنها ميفا ومما ،فالتعبري
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصارصها ،أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضع مقدار هذه
2
الظاهرة أو حجمها ودرجة ارصتباطها مع الظواهر األخرى".
بناءا عليه فإن االعتماد على هذا املنهج مان هبدف جتميع بيانا ومعلوما دقيقة وشاملة ،ميكن من
خالهلا صتوصيف موضوع الدراسة وحتليله ومعرفة العوامل املرصتبطة به بشكل صحيح ،بالتايل الوصول إىل نتارج
علمية واقعية.
ثانيا :المنهج اإلحصائي
انطالقا من اعتمادنا يف الدراسة امليدانية على استمارة االستبيان مأداة حبث ،مت استخدام هذا املنهج
بشكل أقل من املنهج السابق .حيث طبّق عند صتفريغ معطيا البحث اليت صتتطلب حساب التكرارا ،
املتوسطا  ،االرحنراف املعياري ،ومعامل الثبا ألفا مرونباخ ،إلضافة إىل اختبار ماي مربع.

 .1رشيد زروايت ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ط ،1دار زعياش للطباعة والنشر ،بوزريعة ،ازجاارر،
 ،4904ص .007
 .2ذوقان عبيدا وآخرون ،البحث العلمي :مفهومة وأدواته وأساليبه ،دار الفكر ،عمان ،األدرن ،4990 ،ص. 87
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الفصل الثالث:
المطلب الثاني :مصادر وأدوات جمع البيانات

مت االعتماد يف مجع بيانا الدراسة على االستمارة ،املالحظة العلمية ،والوثارق والسجال
هبدف معرفة دور إدارة التغيري يف حتسني املياة التنافسية يف املؤسسة حمل الدراسة.

اإلدارية

أوال :االستمارة
 .0تعريف االستمارة :صتعرف على أهنا" :منوذج يضم جمموعة أسئلة صتوجه إىل األفراد من أجل احلصول على
معلوما

حول موضوع أو مشكلة أو موقف ،ويتم صتنفيذ االستمارة إما عن طريق املقابلة أو إرساهلا إىل

املبحوثني عن طريق الربيد".

1

لذلك مان اهلدف االساسي من االستبيان هو حماولة اإلجابة على األسئلة املطروحة يف االستمارة واليت
متحور حول ما يلي:
 التعرف على مدى االهتمام بتحسني املياة التنافسية يف املؤسسة حمل الدراسة من قبل العاملني فيها؛ التعرف على مدى إدراك املوظفني واستيعاهبم ألمهية املبادئ واملنطلقا اليت صترصتكا عليها إدارة التغيري؛ حماولة التعرف على ميفية إحداث عمليا التغيري يف بعض جماال املؤسسة ،للوقوف على ما يرغبونيف صتغيريه ويعتربونه عارقا للتحسني والتطوير من وجهة نظرهم؛
 حماولة التعرف على ميفية صتأثري صتطبيق عمليا إدارة التغيري يف حتسني املياة التنافسية.بناءا عليه فقد مت صتقسيم حمتوى االستمارة إىل أربعة حماور أساسية مما يوضحه ازجدول التايل:

 .1رشيد زروايت ،أدوات ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،املرجع السابق ،ط ،0دار املهدي للطبع والنشر والتوزيع ،عني مليلة،
ازجاارر ،4904 ،ص .074
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الفصل الثالث:
الجدول رقم ( :)4 – 3محاور االستبيان

رقم العبارة

عدد الفقرات

المحور

الرقم
1

مدى اهتمام املوظفني بتحسني املياة التنافسية للمديرية.

04 – 0

04

5

مدى إدراك املوظفني ألمهية متطلبا ومبادئ إدارة التغيري.

49 – 00

1

3

ميفية إحداث عمليا صتغيري يف جمال :التكنولوجيا ،األفراد واهليكل
التنظيمي يف املديرية من وجهة نظر املوظفني.

12 – 40

42

27 – 10

04

ميف صتأثري صتطبيق عمليا
العملية لالصتصاال باملسيلة.

4

إدارة التغيري على املياة التنافسية للمديرية

المصدر :باالعتماد على بيانا االستمارة.

باإلضافة إىل احملاور السابقة مت اعتماد حمورا للبيانا العامة الشخصية والوظيفية (احملور األول) اشتمل على
مجلة من العناصر هي:
 ازجنس؛-

السن؛
املستوى التعليمي؛
طبيعة الوظيفة؛
اخلربة املهنية.

اهلدف من هذا احملور هو معرفة خصارص العينة املدروسة ،ومدى استجابتها ملختلف النقاط املذمورة يف
حماور االستبيان.
مما اعتمدنا لقياس استجابا أفراد عينة الدراسة للعبارا
ذو اخلمس درجا وهي:

الواردة يف مل حمور على سلّم ليكر Likert

 المحور الثاني :لتحديد مدى اهتمام املوظفني بتحسني املياة التنافسية للمديرية مت استخدام املقياساخلماسي التايل :دارما ( )2عادة ( )1أحيانا ( )0نادرا ( )4أبدا (.)0

 -المحور الثالث :لتحديد مدى إدراك املوظفني ألمهية متطلبا

ومبادئ إدارة التغيري ،استخدمنا

املقياس اخلماسي التايل :هامة جدا ( )2هامة( )1هامة إىل حد ما ( )0غري هامة( )4غري هامة على
اإلطالق (.)0
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الفصل الثالث:
 -المحور الرابع :لتحديد ميفية إحداث عمليا

صتغيري يف جمال :التكنولوجيا ،األفراد واهليكل

التنظيمي ،اعتمدنا السلم اخلماسي التايل :موافق متاما ( )2موافق ( )1ال أدري ( )0غري موافق ()4
غري موافق متاما (.)0
 -المحور الخامس :ملعرفة ميف صتأثري صتطبيق عمليا

إدارة التغيري على املياة التنافسية للمديرية مت

استخدام السلم التايل :موافق متاما ( )2موافق ( )1ال أدري ( )0غري موافق ( )4غري موافق متاما
(.)0

 .4صدق االستمارة :هبدف التعرف على صدق ما ورد يف االستمارة ،فقد مت عرضها على جمموعة من

احملكم ني يف جامعة املسيلة ،خمتصني يف العلوم اإلدارية واإلحصاء ،ومذا بعض اإلطارا املسرية يف املؤسسة،
إلبداء رأيهم املوضوعي فيما يتعلق ب ـ ـ ـ:
 مدى وضوح ومالرمة مل فقرة من الفقرا للمحور الذي صتندرج ضمنه. مدى مفاية العبارا لتغطية مل حمور من احملاور. مدى سالمة الصياغة اللغوية للعبارا الواردة يف االستمارة.بناءا عليه مت إجراء بعض التعديال  ،اعتمادا على النصارح والتوجيها املستقاة من احملكمني.

 .0ثبات االستمارة :للتحقق من ثبا االستمارة ،قمنا بتوزيع هذه األخرية على عينة جتريبية مكونة من 02
إطارا يف املؤسسة حمل الدراسة ،اعتمادا على أسلوب االختبار وإعادة االختبار ،وقد قدِّر معامل الثبا الكلي
بـ  9,009وهو ما ميكن احلكم من خالله على أن هذا االستبيان صاحل مأداة للدراسة .وميكن صتوضيح معامل
الثبا لكل حمور من خالل ازجدول التايل:
الجدول رقم ( :)2 – 3قيمة معامل الفا كرونباخ  Alpha Chronbachلمحاور االستبيان
( Alpha
Chronb
)ach

كرونباخ

المحاور

الفقرات

1

مدى اهتمام املوظفني بتحسني املياة التنافسية للمديرية.

04

9,121

5

مدى إدراك املوظفني ألمهية مبادئ إدارة التغيري.

1

9,710

3

ميفية إحداث عمليا صتغيري يف جمال :التكنولوجيا ،األفراد واهليكل
التنظيمي.

42

9,122

4

ميف يؤثر صتطبيق عمليا إدارة التغيري على املياة التنافسية للمديرية
العملية الصتصاال ازجاارر باملسيلة.

04

9.009
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الرقم

عدد
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الفصل الثالث:
معامل الفا كرونباخ الكلي

09,0

المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على استجابا أفراد عينة الدراسة.

ثانيا :المالحظة العلمية
صتعترب املالحظة العلمية أداة هامة يف مجع املعلوما  ،وهي صتعتمد على حواس الباحث وقدرصته على
صترمجة ما الحظه من أحداث إىل عبارا ذا معاين ودالال  1.وقد حاولنا من خالل جولتنا يف
املؤسسة حمل الدراسة رص د خمتلف سلوميا ماألفراد ،والعالقا القارمة بينهم ،وطريقة صتنظيم األعمال.
وهذا من أجل صتفسري موضوعي وإضايف لإلجابا اليت أوردها املبحوثني يف االستبيان.
ثالثا :المقابلة
إضافة إىل األداصتني السابقتني ،اعتمدنا أيضا على املقابلة اليت مانت مع بعض رؤساء املصاحل واألقسام
يف املؤسسة حمل الدراسة ،وذلك هبدف احلصول على أمرب قدر من التوضيحا واملعلوما حول فقرا
احملاور اليت أوردناها يف االستبيان ،وحماولة الوصول إىل صتفسريا موضوعية ملختلف االجابا .
رابعا :األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
هبدف معازجة وصتفسري إجابا املبحوثني استعنا بربنامج  .spssالذي يوفر جمموعة من األدوا
اإلحصارية اليت قمنا باستخدمها واملتمثلة فيما يلي:
 التكرارا ؛ النسب املئوية؛ معامل الفا مرونباخ -Alpha Chronbach -؛ حساب املتوسط احلسايب؛ اإلرحنراف املعياري؛ -مربع ماي.

 .1عبد اجمليد قدي ،أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية :الرسائل واألطروحات ،ط ،0دار األحباث ،ازجاارر ،4990 ،ص
.02
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الفصل الثالث:
المطلب الثالث :مجتمع وعينة الدراسة
أوال :مجتمع الدراسة
قمنا باختيار املديرية العملية الصتصاال

ازجاارر باملسيلة لتكون جمتمع الدراسة نظرا ملا شهده قطاع

ا الصتصاال يف ازجاارر من صتغيريا مان هدفها األساسي صتقوية احتالهلا مرما الريادة من حيث نوعية اخلدما
واملنتجا اليت صتقدم ها يف هذا اجملال ،صتنمية صتكنولوجيا االعالم واالصتصال وحتسني مياهتا التنافسية على املستوى
الوطين وحىت اإلقليمي .هذا وقد مت التعرف على العدد الكلي للموظفني يف املديرية العملية من خالل االعتماد
على بيانا مقدمة من طرف رريس مصلحة املستخدمني حيث قدر العدد اإلمجايل هلم ب ـ 472 :موظفا
موزعني على خمتلف الوماال واألقسام التجارية التابعة للمديرية العملية الصتصاال ازجاارر باملسيلة .وازجدول
رقم ( )0 – 0يوضح صتوزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب املستوى الوظيفي:
الجدول رقم ( :)6 – 3توزيع أعداد أفراد مجتمع الدراسة
العدد

النسبة %

إطار سامي  +إطارات

09

40,01

عمال التحكم

01

00,10

عمال التنفيذ

077

01,00

المجموع

572
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الوظيفة

الجنس

المصدر :باالعتماد على بيانا مصلحة املستخدمني باملديرية العملية باملسيلة.

ثانيا :عينة الدراسة
فيما بتعلق حبجم عينة ال دراسة اليت متثل جمموعة جارية من جمتمع الدراسة ،فقد ارصتأينا الرتميا بشكل أمرب
على إطارا املديرية مون عملية إحداث التغيري ال ميكن جناحها إال من خالل املسؤولني .وبشكل أقل أعوان
التحكم والتنفيذ .وبذلك فقد اخرتنا عينة مكونة من  09موظفا من جمتمع الدراسة أي ما نسبته
 .%04,74وعليه متّ صتوزيع  09استمارة ،اسرتجع منها  14استمارة ،اشتملت على  7استمارا غري
صاحلة للتحليل لعدم امتمال بياناهتا ،وبالتايل مان املكتمل والقابل للتحليل اإلحصاري  72استمارة من
جمموع االستمارا املوزعة أي بنسبة .%10,00
هذا وقد جاء عينة الدراسة موزعة وفقا للمتغريا الشخصية والوظيفية مما يلي:
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الفصل الثالث:
 .0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس:

يوضح ازجدول اآليت صتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري ازجنس من خالل التكرارا
املوافقة لكل صتكرار مما يلي:

والنسب املئوية

الجدول رقم ( :)7 – 3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
نوع الجنس

التكرار

النسبة %

ذكر

24

00,0

أنثى

40

09,7

المجموع

72

111

المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على إجابا أفراد عينة الدراسة.

من خالل ازجدول نالحظ أن عدد املوظفني الذمور يفوق عدد املوظفا اإلناث ،وهذا يعكس صترميبة
املوارد البشرية يف املستويا اإلدارية العليا والوسطى يف املديرية ،حيث صتبلغ نسبة الذمور  %00,0يف حني
بلغت نسبة اإلناث .%09,7
 .4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن:
يبني ازجدول التايل صتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لــأربعة شرارح عمريه ،مانت التكرارا
املوافقة لكل صتكرار منها مما يلي:
الجدول رقم ( :)8 – 3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير السن
التكرار

النسبة%

السن
أقل من  09سنة

00

42,0

من  09إىل  19سنة

00

11

من  10إىل  29سنة

04

00

أمثر من  29سنة

00

01,7

المجموع
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والنسب املئوية
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الفصل الثالث:

يالحظ من خالل ازجدول أن األفراد الذين صترتاوح أعمارهم بني  09و  19سنة يشكلون ما نسبته %11
وهم األغلبية ،يف حني متثل النسبة  %42,0األفراد الذين صتقل أعمارهم عن  09سنة ،أما بالنسبة للفئة
العمرية ما بني  10و  29سنة فتمثل ما نسبته  ،%00بينما األفراد الذين صتايد أعمارهم عن  29سنة
فشكلوا ما نسبته  ، %01,7وعليه صتعترب الغالبية من فئة الشباب الذين ميتلكون طاقا
إحداث التغيري املطلوب ،وصتنفيذ أي خطط مستقبلية.

يعول عليها يف

 .0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي:
ازجدول أدناه يوضح لنا التكرارا

والنسب املئوية املوافقة لكل صتكرار وفقا ملتغري املستوى التعليمي مما

يلي:
الجدول رقم ( :)9 – 3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة %

أقل من ثانوي

0

0,0

ثانوي

7

9.3

جامعي

60

80

شهادة أخرى

3

4

صتقين سامي

4

5.3

المجموع
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من خالل معطيا ازجدول نالحظ أن األفراد ذوي املستوى ازجامعي يشكلون النسبة األعلى يف عينة
الدراسة حيث بلغت ما مقداره  ،%19وهذا سيخدم البحث من ناحية صتوفر العنصر البشري الالزم إلحداث
التغيري والذي ميكن من خالله احلصول على أفكار جديدة ،إضافة إىل سهولة صتقبلهم التغيري واالقتناع
مبضامينه ،يف حني شكل األفراد ذوو املستوى التعليمي الثانوي نسبة  ،%0,0واألقل من ثانوي  %0,0وهي
نسبة قليلة جدا .يف حني ذهبت النسبة  ،%1و %2,0حلاملي شهادا أخرى ،وحاملي دبلوم صتقين سامي
على التوايل.
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الفصل الثالث:
 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير طبيعة الوظيفة:
....نستعرض وفق ازجدول التايل قيم التكرارا
الوظيفة ،مما يلي:

والنسب املئوية املوافقة لكل صتكرار حسب متغري طبيعة

الجدول رقم ( :)11 – 3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير طبيعة الوظيفة
طبيعة الوظيفة

التكرار

النسبة %

مدير وكالة

0

1

رئيس قسم

01

01,7

رئيس مصلحة

49

40,7

عون تحكم

09

19

عون تنفيذ

2

0,7

المجموع
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من خالل معطيا ازجدول أعاله نالحظ بأن أعوان التحكم يشكلون ما نسبته  %19من جمموع أفراد عينة
الدراسة ،بينما بلغت نسبة رؤساء األقسام ورؤساء املصاحل  %01,7و %26.7على التوايل.يف حني بلغت
نسبة املدراء  ،%1وأعوان التنفيذ  .%0,7وعليه يتضح لنا أن أغلبية أفراد العينة هم أعوان حتكم ورؤساء
أقسام ومصاحل ،وإذا متت االستفادة منهم بشكل صحيح فإنه ميكن إحداث صتغيري إجيايب صتتجسد من خالله
األهداف املنشودة.
 .2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة المهنية:
 ....اعتمد

الدراسة على صتوزيع أفراد العينة املدروسة وفقا ملتغري اخلربة املهنية إىل أربعة فئا  ،وقد جاء

التكرارا والنسب املئوية املوافقة لكل فئة مما يوضحه ازجدول اآليت:
الجدول رقم ( :)11 – 3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة المهنية
الخبرة المهنية

التكرار

النسبة %

أقل من  2سنوات

01

41

من  2إلى  11سنوات

41

04
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من  11إلى  12سنة

00

01,7

أكثر من  12سنة

44

40,0

المجموع
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من خالل ازجدول أعاله نالحظ أن  % 04من مفردا العينة صترتاوح خربهتم املهنية بني  2و 09
سنوا  ،يف حني أن ما نسبته  % 40,0صتايد خربهتم عن  02سنة ،أما أصحاب اخلربة األقل من  2سنوا
فيشكلون ما نسبته  ،% 41ويف األخري صتبلغ نسبة األفراد ذوو اخلربة بني  00و  02سنة  .% 01,7ما
يدل على أن هناك صتقارب نوعا ما بني األفراد ذوي اخلربة املهنية اليت صتفوق  09سنوا واليت بلغت ،% 11
واخلربة األقل من  09سنوا واليت صتقدر ب ـ ـ % 20ولو أن هذه األخرية مبعدل أمرب قليال ،وهذا يدل على
وجود طاقة ومفاءة ميكن يف حال استغالهلا جيدا حتقيق صتغيري ناجح وبالتايل إحداث صتطوير يف املياة التنافسية
املتوفرة يف املؤسسة.
المبحث الثالث :تحليل وتفسير محاور االستبيان
بغية االجابة على االشكالية املطروحة ،والتأمد من صحة فرضيا الدراسة؛ سيتم من خالل هذا املبحث
حتليل وصتفسري حماور االستبيان وذلك مما يلي.
المطلب األول :تحليل وتفسير معطيات المحور الثاني
سيتم من خالل هذا املطلب حتليل وصتفسري استجابا

أفراد عينة الدراسة لعبارا

احملور األول الذي

هندف من خالله إىل معرفة مدى اهتمام املوظفني بتحسني املياة التنافسية للمؤسسة ،وذلك من خالل حتليل
قيم التكرارا  ،النسب املئوية ،املتوسط احلسايب ،االرحنراف املعياري ،إضافة إىل مربع ماي لكل عبارة للتأمد
مما إذا مانت صتوجد فروق ذا داللة احصارية بني إجابا مفردا العينة املدروسة .وهذا ما يوضحه ازجدول
التايل:
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الجدول رقم ( :)15 – 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بمدى اهتمام الموظفين
بتحسين الميزة التنافسية للمديرية

5

3

4

2

6

7

8

9

11

سب

1

التكرارات/الن

الرق ـم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

المعيـ ـ ـ ـ ـار

المتوسط

دائما

عادة

أحيانا

نادرا

أبدا

ت

41

24

5

3

2

%

54.7

32

6.7

4

2.7

تقوم المؤسسة بتغيير أساليب

ت

24

25

23

2

1

باستمرار.

%

32

33.3

30.3

2.7

1.3

تسعى المؤسسة الى زيادة حصتها

ت

21

29

13

7

5

ذات جودة عالية.

%

40

29.3

18.7

5.3

6.7

ت

21

29

13

7

5

%

28

38.7

17.3

9.3

6.7

ت

4

18

22

12

3

تسعي المؤسسة لدخول أسواق

جديدة من خالل تقديم منتجات

وخدمات جديدة.

اإلعالن والترويج لمنتجاتها

السوقية من خالل تقديم منتجات
تقوم المؤسسة بزيادة حصتها

السوقية من خالل تقديم منتجات
وخدمات بأسعار تنافسية.

تدعم المؤسسة البحوث
التسويقية وتشجعها.

%

24

29.3

26.7

16

4

ت

26

23

18

6

2

السريعة لطلبات الزبائن.

%

34.7

30.7

24

8

2.7

تحرص المؤسسة على تقديم

ت

29

21

19

4

2

%

38.7

28

25.3

5.3

2.7

تسعى المؤسسة الى استقطاب

ت

28

18

20

6

3

والعلمية العالية.

%

37.3

24

26.7

8

4

ت

11

13

26

17

8

%

14.7

17.3

34.7

22.7

10.
7

ت

9

18

21

21

6

تحرص المؤسسة على االستجابة

خدمات بشكل سريع إلرضاء

الزبائن.

االفراد ذوي المؤهالت الفنية
تعمل المؤسسة على تقديم

خدمات كمالية مجانية اضافية

لزبائنها.

تتبنى المؤسسة األفكار االبداعية
وتشجعها وتساعد على نشرها.

%

12

24

28
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28

8

الحسابي

4.32

3.92

3.9067

3.72

3.5333

3.8667

3.9467

3.8267

3.0267

3.04

اإلنحراف
المعياري

0.9608

0.9264

1.1874

1.1689

1.1429

1.0696

1.0151

1.1434

1.1965

1.1559

كاي مربع

78.000

40.667

33.067

26.667

15.733

29.600

35.867

28.533

12.933

13.200

Asym
p.sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

0.000

0.000

0.012

0.010
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11

15

تعمل المؤسسة باستمرار إلى

الدراسة الميدانية
ت

22

27

21

4

1

%

29.3

36

28

5.3

1.3

تعتمد المؤسسة في تحديد جودة

ت

21

31

16

4

3

رغبات الزبائن.

%

28

41.3

21.3

5.3

4

تحسين أساليب تقديم الخدمة

المقدمة للزبائن

منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع

مجموع المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور

3.8667

0.9491

3.84

1.0272

3.7344

0.6737

36.400

37.200

  Sigعند مستوى داللة أقل من .9,92المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على إجابا أفراد عينة الدراسة.

يتضح من خالل معطيا ازجدول أن اختبار مربع ماي دال احصاريا لعبارا احملور األول ،حيث مانت
قيمة مستوى الداللة احملسوبة  Sigأقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو  ،9,95ما عدا العبارة رقم
( ،)2و( )0و ( )09حيث مانت قيمة مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو
 .9,92مما يشري إىل وجود اختالفا ذا داللة معنوية لالستجابة للمعيار (دارما ،عادة ،أحيانا ،نادرا،
أبدا) لكل عبارا هذا احملور .ومنه ميكن صتعميم هذه النتارج على جمتمع الدراسة مكل ،مون االختالفا يف
اجابا مفردا العينة هي نفسها لدى جمتمع الدراسة ،واليت ميكن حتليلها مما يلي:
 .0بالنسبة للعبارة رقم ( )0يظهر أن غالبية املبحوثني صتتجه آرارهم إىل قبوهلم هلا نوعا ما ،حيث بلغت قيمة
املتوسط احلسايب  ،1,04مما أن قيمة االرحنراف املعياري بسيطة وصتقدر ب ـ  ،9,00مما يدل على وجود صتقارب
يف االجابا وعدم صتشتتها عن املتوسط ،وهذا يعين وجود صتقارب نسيب يف وجها النظر بني جمموع أفراد
العينة حول هذه العبارة ،وهذا ما صتوضحه نسبة الذين أجابوا ب ـ دارما واليت بلغت  %21,7من جمموع حجم
العينة ،مقابل  %4,7منهم مانت إجابتهم بـعدم وجود اهتمام مبا ورد يف العبارة.
 .4نالحظ من خالل معطيا ازجدول أنه عادة ما هتتم املؤسسة بتغيري أساليب االعالن والرتويج ملنتجاهتا
باستمرار ،وهذا ما عرب عنه نسبةـ  %00,0من مفردا العينة ،مما يؤيد هذه الفكرة ما نسبته  %04من
األفراد الذين أجابوا بـ دارما ،و  %09,0أجابوا بأحيانا .وهذا ما صتؤمده قيمة املتوسط احلسايب اليت صتقدر بـ ـ
 0,04مع ارحنراف معياري قيمته  .9,04مما يدل على وجود صتقارب يف االجابا وعدم صتشتتها عن
املتوسط ،وهذا يعين صتقارب وجها النظر بني جمموع أفراد العينة حول حمتوى هذه الفقرة.
 .0صترى أغلبية أفراد العينة أن املؤسسة صتسعى دارما إىل زيادة حصتها السوقية من خالل صتقدمي منتجا ذا
جودة عالية ،وهذا ما يوضحه املتوسط احلسايب الذي يقدر بـ ـ ـ ـ  0,09وارحنراف معياري مسا ٍو إىل ،0,01
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الفصل الثالث:

مما ميكن صتأميد ذلك من خالل النسب ،حيث سجلت نسبة  %19من العينة املعنية صتأميدها الدارم على
اهتمام املؤسسة هبذه الفكرة يف حني أن  %40,0و  %01,7أجابوا بـ ـ ـ ـ عادة و أحيانا على التوايل.
 .1أمد ما نسبته  %01,7من مفردا العينة على أنه عادة ما صتقوم املؤسسة بايادة حصتها السوقية من
خالل صتقدمي منتجا وخدما بأسعار صتنافسية ،مما أن  %41من املستجوبني أوضحوا أنه دارما ما صتقوم
املؤسسة بذلك ،يف حني صتوزعت النسب  %0,0 ،%07,0و  %0,7بني أحيانا ،نادرا وأبدا على التوايل.
 .2يظ هر أن غالبية املبحوثني صتتجه آرارهم إىل املوافقة نوعا ما على أن املؤسسة حترص على القيام بالبحوث
التسويقية وصتشجعها ،حيث بلغت نسبة التأييد  ،%20,0من ضمنها  %40,0أجابوا بدارما .وهو ما صتؤمده
قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  ،0,20وقيمة االرحنراف املعياري  ،0,01واليت صتدل على صتقارب اإلجابا
بني جمموع أفراد العينة على هذه العبارة .بينما ذهب ما نسبته  %1من أفراد العينة إىل رفض هذه الفكرة.
 .0نالحظ من بيانا ازجدول أن  %01,7من أفراد العينة املدروسة أمدوا على وجود حرص واهتمام دارم
من قبل املؤسسة على االستجابة السريعة لطلبا الابارن ،مما يعترب ما نسبته  %09,7من املستجوبني على
أن املؤسسة عادة ما هتتم هبذا األمر ،وهو ما صتبينه قيمة املتوسط احلسايب اليت ساو  0,10وبارحنراف معياري
قدره  0,90يوضح التقارب يف االجابا بني أفراد العينة على هذه العبارة.
 .7بلغت نسبة الذين أمدوا على أن املؤسسة دارما ما هتتم بتقدمي خدما بشكل سريع إلرضاء الابارن
 ،%01,7يف حني مانت إجابا ما نسبته  %41من أفراد العينة بعادة ،وبالرجوع إىل قيمة املتوسط
احلسايب نالحظ أهنا بلغت  ،0,01مع ارحنراف معياري يساوي إىل  0,90ما يدل على وجود صتقارب يف
وجها النظر بني مفردا العينة املدروسة على حمتوى العبارة.
 .1يظهر أن غالبية املستجوبني صتتجه آرارهم إىل صتأميد اهتمام املؤسسة الدارم على استقطاب األفراد ذوي
املؤهال الفنية والعلمية العالية ،وذلك بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  0,14وارحنراف معياري
يقدر ب ـ ـ  ،0,01وهي صتدل على صتقارب يف اجابا أفراد العينة على العبارة ،وهذا ما صتعكسه نسبة %00,0
من املبحوثني الذين أمدوا على حمتوى العبارة ،منهم  %07,0مانت إجابتهم بدارما.
 .0يرى ما نسبته  %01,7من املبحوثني أن املؤسسة أحيانا ما هتتم بتقدمي خدما إضافية جمانية لابارنها،
يف حني اجتهت ما نسبته  %44,7و  %09,7إىل اإلجابة بــنادرا وأبدا .وميكن صتوضيح ذلك من خالل
قيمة املتوسط احلسايب اليت صتقدر بـ ـ ،0,94مع ارحنراف معياري قيمته  0,00وهي صتدل على وجود اختالفا
يف وجها نظر املستجوبني على حمتوى العبارة ،وبالتايل فهناك نسبة صترى العكس وصتقدر بـ ـ .%04
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الفصل الثالث:

 .09من خالل معطيا ازجدول نالحظ أن  %20من أفراد عينة الدراسة صتوزعت إجاباهتم بني أحيانا ونادرا
ما هتتم املؤسسة بتبين األفكار اإلبداعية وصتشجعها وصتساعد على نشرها ،وهذا ما يظهره املتوسط احلسايب الذي
جاء مسا ٍو ل ـ ـ  0,91وارحنراف معياري بلغت قيمته  ،0,00ما يدل على وجود اختالف نسيب يف وجها
النظر بني جمموع أفراد العينة على هذه العبارة.
 .00بالنسبة للعبارة صتعمل املؤسسة باستمرار على حتسني أساليب اخلدمة املقدمة للابارن ،فإن االرحنراف
املعياري جاء مسا ٍو إىل  9,01ما يدل على وجود صتقارب يف اإلجابا  ،مع ارحنراف معياري يقدر بـ ـ ،0,10
وعليه ميكن القول أن هناك صتقارب نسيب يف اإلجابا بني أفراد العينة فيما خيص حمتوى العبارة.
 .04نالحظ أن  %10,0من أفراد العينة أمدوا على اعتياد اعتماد املؤسسة يف حتديد جودة منتجاهتا
وخدماهتا مبا يتوافق مع رغبا وطلبا زبارنها ،مما أمد ذلك ما نسبته  %41من األفراد الذين أجابوا ب ـ
دارما .وقد قدر قيمة املتوسط احلسايب  ،0,11مع ارحنراف معياري يقدر بـ ـ  ،0,94ما يدل على وجود
صتقارب بني وجها نظر أفراد العينة حول حمتوى العبارة.
المطلب الثاني :تحليل وتفسير معطيات المحور الثالث
سيتم من خالل هذا املطلب حتليل وصتفسري استجابا أفراد عينة الدراسة لعبارا احملور الثاين الذي هندف
من خالله إىل معرفة مدى ادراك املوظفني ألمهية مبادئ إدارة التغيري ،وذلك من خالل حتليل قيم التكرارا ،
النسب املئوية ،املتوسط احلسايب ،االرحنراف املعياري ،إضافة إىل مربع ماي لكل عبارة للتأمد مما إذا مانت
صتوجد فروق ذا داللة احصارية بني إجابا مفردا العينة املدروسة .وهذا ما يوضحه ازجدول التايل:
الجدول رقم ( :)13 – 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بمدي إدراك الموظفين ألهمية
مبادئ ومتطلبات إدارة التغيير

ضرورة التحديد الدقيق

13

لألهداف والنتائج المطلوب
تحقيقها من عملية التغيير.

توفير اإلمكانيات التي
14

تتطلبها عملية التغيير.

التكرارات/النسب

الرق ــم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

ت
%
ت
%

المعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
هامة جدا

هامة

38

24

هامة إلى
حد ما
13

غير هامة

غير هامة
على

0.0

0.0

50.7

32

17.3

0.0

36

22

16

1

0.0

48

29.3

الحسابي

المعياري

p.sig

االطالق

0.0

21.3

المتوسط

االنحراف

مربع كاي

Asym

1.3
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0.0

4.3333

4.2400

0.7593

0.8356

12.560

33.640

0.002

0.000

الفصل الثالث:
تحديد دور كل موظف في
15

عملية التغيير حتى تكون

مستقرة ومستمرة.

تقديم الدعم للموظفين

16

الذين سيتأثرون بالتغيير.
التعرف على األسباب التي

17

تجعل الموظفين يدعمون

التغيير أو يقاومونه.

توسيع فرص مشاركة
18

الموظفين في وضع خطط

التغيير.

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%

توفير مناخ تنظيمي ِّ
يمكن ت
19

الموظفين من تنفيذ عمليات

التغيير بشكل جماعي.

رفع قدرة العاملين على

20

ممارسة الرقابة والتوجيه

الذاتي حتى تُنفذ عملية
التغيير بنجاح.

%
ت
%
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25

1

14

0.0

46.7

33.3

18.7

1.3

0.0

24

25

21

4

1

32

33.3

28

5.3

1.3

26

35

11

3

0.0

34.7

46.7

14.7

4

0.0

28

22

18

5

2

37.3

29.3

24

6.7

2.7

33

23

14

5

0.0

44

30.7

18.7

6.7

0.0

34

26

13

1

1

45.3

34.7

17.3

1.3
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1.3

4.2533

3.8933

4.1200

3.9200

4.1200

4.2133

4.1367

0.8069

0.9666

0.8047

1.0623

0.9438

0.8744

34.173

35.600

33.320

33.067

23.080

58.533

0.5339

  Sigعند مستوى داللة أقل من .9,92المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على إجابا أفراد عينة الدراسة.

يتضح من خالل معطيا ازجدول أن اختبار مربع ماي دال إحصاريا زجميع عبارا احملور ،حيث مانت
قيمة مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو  ،9,92ما عدا العبارة رقم (،)00
حيث مانت قيمة مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو  ،9,92مما يدل على
وجود فروق ذا داللة معنوية يف االستجابة للمعيار ( مهمة جدا ،مهمة ،مهمة إىل حد ما ،غري مهمة ،غري
مهمة على اإلطالق) لكل عبارا احملور ،ومنه ميكن صتعميم هذه النتيجة على جمتمع الدراسة مكل ،لكون
االختالفا يف استجابا العينة هي نفسها لدى جمتمع الدراسة ،وهو ما سنوضحه من خالل اآليت:
 .0يرى أغلب أفراد العينة ضرورة التحديد التدقيق للنتارج واألهداف املطلوب حتقيقها من عملية التغيري ،وهذا
ما صتؤمده نسبة  %14,7من املستجوبني املؤيدين حملتوى العبارة ،منهم  %29,7أمدوا على أهنا مهمة جدا
وهي نسبة مبرية ،مما يوضح ذلك قيمة املتوسط احلسايب اليت قدر  ،1,00وارحنراف معياري ساو قيمته
إىل  ،9,72ما يدل على وجود صتقارب يف إجابا العينة على العبارة.
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الفصل الثالث:

 .4أمد  %01.0من مفردا العينة على أن صتوفري اإلمكانيا اليت صتتطلبها عملية التغيري مهمة للقيام
بالتغيري ،ويعترب ما نسبته  %11على أهنا مهمة جدا ،مما يدل على أن غالبية أراء املبحوثني صتتجه إىل قبول
حمتوى العبارة.
 .0يظهر أن أغلب أفراد العينة يؤمدون على أمهية حتديد دور مل موظف يف عملية التغيري حىن صتكون مستمرة
ومستقرة ،وذلك بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  ،1,42بينما قدر االرحنراف املعياري ب ـ ،9,19
وهو ما يدل على وجود صتقارب مبري يف اآلراء بني جمموع أفراد العينة على هذه العبارة ،فقد أمد ما نسبته
 %01,7من املستجوبني على أمهية ما ورد يف العبارة.
 .1أشار أغلب أفراد العينة إىل أن صتقدمي الدعم لألفراد الذين سيتأثرون بالتغيري مهم وضروري ،وهذا ما
نالحظه من خالل قيمة املتوسط احلسايب اليت صتقدر بـ ـ  ،0,10وارحنراف معياري قيمته  ،9,00مما يدل على
وجود صتقارب يف اإلجابا وعم صتشتتها عن املتوسط ،مما ميكن صتبيني ذلك من خالل نسبة الذين أمدوا على
أمهية حمتوى العبارة واليت قدر بـ ـ ـ  %00,0وهي نسبة مبرية جدا من جمموع حجم العينة.
.2صتؤمد ما نسبته  %00,0من أفراد عينة الدراسة على أن التعرف على األسباب اليت جتعل املوظفني يدعمون
أو يقاومون التغيري مهم فعال ،وضمن هذه النسبة رأى ما مقدراه  %01,7أن الفكرة مهمة جدا ،وميكن
صتوضيح ذلك من خالل املتوسط احلسايب الذي بلغت قيمته  ،0,10واالرحنراف املعياري الذي قدر ب ـ 9,19
ما يدل على وجود صتقارب مبري يف اجابا مفردا العينة املدروسة على هذه العبارة.
 .0من خالل ازجدول نالحظ أن أغلب أفراد العينة أمدوا على أمهية صتوسيع فرص مشارمة املوظفني يف وضع
خطط التغيري ،حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،0,04مع ارحنراف معياري بقيمة  0,90وهي صتدل على
وجود صتقارب يف وجها نظر املفردا العينة على هذه العبارة ،مما صتوضحه نسبة املؤيدين حملتواها واليت
صتساوي إىل  %09,0وهي نسبة مبرية جدا.
 .7نالحظ أن أغلب أفراد العينة يؤمدون على أن صتوفري مناخ صتنظيمي ميكن العاملني من القيام بالتغيري بشكل
مهم فعال ،وهذا بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  ،1,04مع ارحنراف معياري بقيمة
مجاعي ٌ
 ، 9,01واليت صتدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة ،حيث أن األغلبية منهم ميلون
إىل صتأميد أمهية حمتوى العبارة مبا نسبته  %00,1من جمموع حجم العينة.
 .1أعترب أغلب أفراد العينة أن مبدأ رفع قدرة العاملني على ممارسة التوجيه والرقابة الذاصتية مهما فعال حىت صتنفذ
عملية التغيري بنجاح ،وهذا من خالل صتسجيلنا ملتوسط حسايب مساوية قيمته إىل  ،1,40وبارحنراف معياري
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الفصل الثالث:

مقداره  9,17مما يدل على وجود صتقارب يف إجابا املستجوبني ،وهو ما بينته نسبة  %07,0من الذين
أمدوا على أمهية هذه العبارة ،واليت من ضمنها  %12,0أوضحوا أهنا مهمة جدا.
المطلب الثالث :تحليل وتفسير بيانات المحور الرابع
احملور الثالث سنعتمد على صتفسري قيم التكرارا  ،النسب املئوية ،املتوسط

لعرض وحتليل معطيا

احلسايب ،االرحنراف املعياري ،وقيمة اختبار مربع ماي ،وذلك للتأمد مما إذا مانت عبارا احملور دالة إحصاريا
وهو ما يبينه ازجدول التايل:
أوال :تحليل وتفسير استجابات عينة الدراسة للتغيير في مجال التكنولوجيا
الجدول رقم (:)14 – 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بالتغيير في مجال التكنولوجيا

تحسين استخدام
21

الحواسيب ،شبكات

وقواعد البيانات لتسهيل

أداء العمليات.

تخصيص إدارة خاصة
22

للمعلومات تحت إشراف

مستقل.

بناء قواعد بيانات خاصة
23

بالقياسات الالزمة للتعرف
على مدى رضا الزبون.

تجسيد العمل بالحاسب

24

اآللي في كافة عمليات

ومعامالت المؤسسة.

تنمية شبكة االتصاالت

25

الداخلية ،وإمكانيات

استخدامها في االتصال
بالمرؤوسين وتوجيه

التكرارات/النسب

الرقـم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

ت

المعي ـ ـ ـ ـ ــار
موافق
تماما
55

موافق

ال أدري

غير موافق

12

6

1

غير موافق
تماما

%

73.3

16

8

1.3

ت

19

23

18

7

8

%

25.3

30.7

24

9.3

10.7

ت

38

29

6

1

1

%

50.7

38.7

8

1.3

1.3

ت

40

27

3

5

0.0

%

53.3

36

4

6.7

0.0

ت

42

25

7

1

0.0

%

56

33

9

الحسابي

المعياري

مربع كاي

p.sig

1
1.3

1

المتوسط

االنحراف

Asym

0.0

4.5867

3.5067

4.3600

4.3600

4.4400

0.8069

1.2667

0.7993

0.8485

0.7211

138.800

13.467

79.867

51.027

55.080

0.000

0.009

0.000

0.000

0.000

جهودهم.

توفير تطبيقات تكنولوجيا
26

المعلومات تحقق توقعات

مستخدميها ،فيما يتعلق

ت

34

26

15

0.0

0.0

%

45.3

34.7

20

0.0

0.0
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الفصل الثالث:
بالنواحي الفنية والعمليات
التطبيقية.

إدخال تحسينات في
27

التجهيزات الحالية ،أو

استبدالها بأخرى أحدث.
تحسين استخدام الوسائل

28

التي تساعد على التنسيق

بين فرق العمل مثل :البريد

االلكتروني...الخ.

ت

39

32

3

0.0

1

%

52

42

4

0.0

1.3

ت

43

29

3

0.0

0.0

%

57.3

38.7

4

0.0

0.0

مجموع المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور

4.4400

4.5330

4.3100

0.7021
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  Sigعند مستوى داللة أقل من .9,92المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على إجابا أفراد عينة الدراسة.

نالحظ من معطيا ازجدول أعاله أن قيم اختبار مربع ماي مانت ملها دالة إحصاريا زجميع العبارا ،
حيث مانت قيمة مستوى الداللة املعنوية احملسوبة  Sigأقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو ،9,92
ما عدا العبارة رقم ( )40والعبارة رقم ( ،)47حيث مانت قيمة مستوى الداللة احملسوبة أقل من مستوى
الداللة النظري  ،9,92مما يدل على وجود اختالفا ذا داللة معنوية يف االستجابة للخيارا (موافق
متاما ،موافق ،ال أدري ،غري موافق ،غري موافق متاما) لكل عبارا احملور ،وعليه ميكن صتعميم هذه النتارج على
جمتمع الدراسة مكل ،لكون االختالفا يف استجابة العينة هي نفسها لدى جمتمع الدراسة ،وعليه نسجل ما
يلي:
 .0رأى أغلب أفراد العينة ضرورة حتسني استخدام احلواسيب ،شبكا

وقواعد البيانا

لتسهيل أداء

العمليا  ،حيث قدر قيمة املتوسط احلسايب بـ ـ ـ ـ  ،1,21وقيمة االرحنراف املعياري ب ـ ـ  9,19ما يدل على
وجود صتقارب يف اجابا أفراد العينة ،وبالرجوع إىل النسب املئوية نالحظ أن ما نسبته  %10,0يوافقون على
حمتوى العبارة ،وضمن هذه النسبة جند ما مقدراه  %70,0يوافقون متاما عليها وهي نسبة جد مبرية.
 .4من خالل ازجدول نالحظ أن ما نسبته  %20أيدوا فكرة ختصيص إدارة خاصة للمعلوما حتت إشراف
مستقل ،وقد مان من ضمنهم ما نسبته  %42,0يوافقون متاما على حمتوى العبارة،مما أن قيمة املتوسط
احلسايب جاء مساوية ل ـ ـ  0,29مع ارحنراف معياري قيمته  ،0,40وهي صتدل على وجود اختالف نسيب يف
وجها النظر بني جمموع أفراد العينة على هذه العبارة ،أي أن هناك نسبة من أفراد العينة صترى العكس.
 .0أمد أغلبية أفراد العينة على صتأييدهم فكرة بناء قواعد بيانا خاصة بالقياسا الالزمة للتعرف على مدى
رضا الابون ،حيث شكلت نسبة املوافقني عليها ما مقداره  %10,1من املبحوثني ،وهي صتضم ما نسبته
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ِ %29,7من من يوافقون متاما على حمتوى العبارة ،وهو ما صتوضحه قيمة املتوسط احلسايب اليت صتساوي إىل
 ،1,00مع ارحنراف معياري قيمته  9,70والذي يدل على وجود صتقارب يف االجابا بني أفراد العينة على
هذه العبارة.
 .1يظهر أن غالبية أ فراد العينة املدروسة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على جتسيد العمل باحلاسب اآليل يف مافة
عمليا ومعامال املؤسسة ،وهذا ما صتؤمده نسبة املؤيدين اليت بلغت  %10,0وقد ضمت ما مقدراه
 %20,0من املوافقني بشدة على حمتوى العبارة .يف حني بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،1,00واالرحنراف
املعياري  ،9,11مما يدل على وجود صتقارب يف اإلجابا بني أفراد العينة على هذه العبارة.
 .2يؤمد أغلبية أفراد العينة على ضرورة صتنمية شبكة االصتصاال الداخلية ،وإمكانيا استخدامها يف االصتصال
باملرؤوسني وصتوجيه جهودهم.حيث بلغت نسبة املوافقة  %10وصتضم ما نسبته  %20ممن يوافقون متاما على
حمتوى العبارة ،هذا وقد قدر قيمة املتوسط احلسايب ب ـ  ،1,11مع ارحنراف معياري بقيمة  ،9,74ما يدل
على وجود صتقارب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة على العبارة.
 .0نالحظ من بيانا ازجدول أن ما نسبته  %19من أفراد عينة الدراسة صتتجه إىل املوافقة على ضرورة صتوفري
صتطبيقا صتكنولوجيا املعلوما حتقق صتوقعا مستخدميها ،فيما يتعلق بالنواحي الفنية والعمليا التطبيقية.وقد
ضمت هذه النسبة ما مقدراه  %12,0من الذين وافقوا بشدة على الفكرة ،وقد بلغت قيمة املتوسط
احلسايب  1,42مع ارحنراف معياري قيمته  ،9,77وهذا يدل على وجود صتقارب يف اإلجابا بني جمموع أفراد
العينة على حمتوى العبارة.
 .7يؤمد أغلب أفراد العينة موافقتهم على إدخال حتسينا يف التجهياا احلالية ،أو استبداهلا بأخرى أحدث،
حيث قدر نسبة املوافقة ب ـ ـ ـ  ،%01وشكل ضمنها  %24من الذين وافقوا متاما على الفكرة .مما أن قيمة
املتوسط احلسايب جاء مساوية لـ ـ  ،1,11وارحنراف معياري بلغت قيمته  9,79ما يدل على وجود صتقارب
مبري يف آراء املبحوثني حول حمتوى العبارة.
 .1يؤمد أغلب أفراد العينة موافقتهم على حتسني استخدام الوسارل اليت صتساعد على التنسيق بني فرق العمل
مثل :الربيد االلكرتوين...اخل .حيث قدر نسبة املوافقة ب ـ ـ ـ  ،%00وشكل ضمنها  27,0%من الذين
وافقوا متاما على الفكرة .مما أن قيمة املتوسط احلسايب جاء مساوية لـ ـ  ،1,20وارحنراف معياري بلغت
قيمته  9,27مما يدل على وجود صتقارب مبري يف آراء املبحوثني حول حمتوى العبارة.
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ثانيا :تحليل وتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة للتغيير في مجال األفراد

الجدول رقم ( :)12 – 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بالتغيير في مجال األفراد

29

بإخضاعهم لبرامج جديدة

للتدريب واالختيار والتعيين.
إعادة توزيع الوظائف بما

30

يتناسب ومؤهالت العامل.
تعزيز عالقات العمل

31

واالحترام فيما بين العاملين،

وبين رؤسائهم.

تخصيص أنظمة حوافز

35

ومكافآت تشجيعية ،تساعد

العاملين على إخراج ما لديهم

من إمكانيات.

توفير الموارد واإلمكانيات

33

الالزمة التي تتطلبها الوظيفة.
ابتكار معايير جديدة لتقييم

34

لألداء.

إتاحة فرصة تطوير المسارات

32

الوظيفية لجميع العاملين.

منح العاملين فرص المشاركة

36

في عمليات التخطيط واتخاذ

القرارات.
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نالحظ من خالل معطيا ازجدول أعاله أن اختبار قيم ماي مربع دالة إحصاريا لكل عبارا احملور،
ألن مستوى الداللة املعنوية احملسوبة أقل من مستوى الداللة النظري  ،9,92مما يدل على وجود فروق ذا
داللة معنوية يف االستجابة للخيارا ( موافق متاما ،موافق ،ال أدري ،غري موافق ،غري موافق متاما) ،وعليه
ميكن صتعميم هذه النتارج على جمتمع الدراسة حيث جند من خالل ازجدول ما يلي:
 .0مييل أغلبية أفراد العينة إىل قبول حتسني قدرا

العاملني ،بإخضاعهم لربامج جديدة للتدريب واالختيار

والتعيني ،حيث بلغت نسبة املوافقة  ،%01,0وهي نسبة مبرية جدا من ضمنها  %02,0وافقوا بشدة على
الفكرة .مما بلغت قيمة املتوسط احلسايب  1,21وارحنراف معياري مسا ٍو ل ـ ـ ـ  ،9,00ما يدل على وجود
صتقارب مبري يف إجابا املبحوثني حول هذه العبارة.
 .4رأى غالبية املستجوبني ضرورة إعادة صتوزيع الوظارف مبا يتناسب ومؤهال العامل ،وذلك من خالل نسبة
موافقة بلغت  %09,7وهي نسبة جد مبرية ،وقد ضمت  %29,7ممن وافقوا متاما على حمتوى العبارة .وقد
سجلنا متوسط حسايب بقيمة  ،1,19مع ارحنراف معياري مقداره  9,00ما يظهر وجود صتقارب يف اآلراء بني
جمموع أفراد العينة حول العبارة.
 .0نالحظ أن أغلبية أفراد العينة يؤمدون صتأييدهم فكرة صتعايا عالقا

العمل واالحرتام فيما بني العاملني،

وبني رؤسارهم .فقد بلغت نسبة املوافقة  ،%09,7مع صتسجيل متوسط حسايب بقيمة  ،1,11وارحنراف
معياري يساوي إىل  ،9,79ما يدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني مفردا العينة املدروسة فيما
يتعلق مبحتوى هذه الفقرة.
 .1بلغت نسبة املوافقة التامة من مفردا العينة على ضرورة ختصيص أنظمة حوافا ومكافآ صتشجيعية،
صتساعد العاملني على إخراج ما لديهم من إمكانيا  ،ما مقدراه  %01من جمموع  %00من الذين أيدوا
الفكرة ،يف حني مانت قيمة املتوسط احلسايب  1,04مع ارحنراف معياري بقيمة  9,00وهي صتدل على وجود
صتقارب مبري يف اجابا األفراد على هذه العبارة.
 .2بلغت نسبة املوافقني بشدة من أفراد العينة على ضرورة صتوفري املوارد واإلمكانيا الالزمة اليت صتتطلبها
الوظيفة %00,0 .من ضمن  %04من الذين أجابوا مبوافق على ما ورد يف العبارة ،مما بلغت قيمة املتوسط
احلسايب  ،1,10يف حني جاء قيمة االرحنراف املعياري مساوية ل ـ  ،9,77وهي صتدل على صتقارب يف
وجها النظر بني جمموع أفراد العينة على هذه العبارة.
 .0أمد أغلب أفراد العينة موافقتهم على ابتكار معايري جديدة لتقييم لألداء.حيث بلغت نسبة التأييد للفكرة
 %10,1وهي نسبة مبرية جدا من ضمنها  %29,7ممن وافق متاما على العبارة .وقد بلغت قيمة املتوسط
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احلسايب  ،1,07مقابل ارحنراف معياري بقيمة  9,70وهو ما يدل على وجود صتقارب نسيب يف آراء
املستجوبني على حمتوى العبارة.
 .7نالحظ من بيانا ازجدول أن ما نسبته  %71,7من أفراد عينة الدراسة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على
ضرورة إصتاحة فرصة صتطوير املسارا الوظيفية زجميع العاملني .وقد ضمت هذه النسبة ما مقدراه  %14,7من
الذين وافقوا بشدة على الفكرة ،بينما بلغت قيمة املتوسط احلسايب  1,04مع ارحنراف معياري قيمته ،9,01
وهذا ما يدل على وجود صتقارب يف اإلجابا بني جمموع أفراد العينة على حمتوى العبارة.
 .1يظهر أن أغلبية أفراد العينة يؤمدون على فكرة منح العاملني فرص املشارمة يف عمليا التخطيط واختاذ
القرارا باملؤسسة .فقد بلغت نسبة املوافقة  ،%10,7مع صتسجيل متوسط حسايب بقيمة  ، 1,90وارحنراف
معياري يساوي إىل  ، 9,10ما يدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني مفردا العينة املدروسة فيما
يتعلق مبحتوى هذه الفقرة.
ثالثا :تحليل وتفسير استجابات أفراد العينة للتغيير في مجال الهيكل التنظيمي
الجدول رقم ( :)16 - 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بالتغيير في مجال الهيكل
التنظيمي

إعادة تصميم الوظائف

37

بحيث تسمح بدرجة
أكبر من التخصص
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38

بحيث تسمح بدرجة
أكبر من اإلثراء

الوظيفي.

إعادة هيكلة نطاق

39

اإلشراف وتوزيع

السلطات داخل
المؤسسة.

40
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توزيع الوظائف وفقا

للمهارات التي يمتلكها

العامل.

إعادة التصميم الداخلي

42

لمواقع العمل بما يتوافق
ومتطلبات العمل

ومتطلبات الحاجات
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  Sigعند مستوى داللة أقل من .9,92المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على إجابا أفراد عينة الدراسة.

نالحظ من خالل معطيا ازجدول أعاله أن اختبار قيم ماي مربع دالة إحصاريا لكل عبارا احملور،
ألن مستوى الداللة املعنوية احملسوبة أقل من مستوى الداللة النظري  ،9,92مما يدل على وجود فروق ذا
داللة معنوية يف االستجابة للخيارا (موافق متاما ،موافق ،ال أدري ،غري موافق ،غري موافق متاما) ،وعليه ميكن
صتعميم هذه النتارج على جمتمع الدراسة حيث جند من خالل ازجدول ما يلي:
 .0أمد أغلبية أفراد العينة صتأييدهم فكرة إعادة صتصميم الوظارف حبيث صتسمح بدرجة أمرب من التخصص
الوظيفي ،وهذا ما صتوضحه نسبة  %10,1من الذين أبدوا موافقتهم .مما مت صتسجيل متوسط حسايب بقيمة
 1,40وارحنراف معياري مساوي إىل  9,10ما يدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني جمموع أفراد
العينة املدروسة حول مضمون العبارة.
 .4يظهر أن أغلبية أفراد العينة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على فكرة إعادة صتصميم الوظارف حبيث صتسمح بدرجة

أمرب من اإلثراء الوظيفي .فقد بلغت نسبة املوافقة  ،%00,1من بينهم  %40,7وافقوا متاما على الفكرة ،يف
حني أن  %00,0مل يوافقوا عليها ،وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،0,14مع ارحنراف معياري يساوي إىل
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 ، 9,07ما يدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني مفردا العينة املدروسة فيما يتعلق مبحتوى هذه
الفقرة.
 .0أشار أغلب أفراد العينة إىل أنه جيب إعادة هيكلة نطاق اإلشراف وصتوزيع السلطا داخل املؤسسة ،حيث
بلغت نسبة املوافقة  ،%77,1من ضمنها  %09,7وافقت متاما على حمتوى الفكرة ،وقد بلغت قيمة
املتوسط احلسايب  1,92مع ارحنراف معياري بقيمة  9,71ما يدل على وجود صتقارب يف إجابا املبحوثني
على حمتوى هذه العبارة.
 .1أمد أغلبية أفراد العينة على ضرورة صتوزيع الوظارف وفقا للمؤهال العلمية اليت ميتلكها العامل ،وهذا ما
صتوضحه نسبة  %10,0من الذين يوافقون على هذه الفكرة .منهم  %00,0يوافقون متاما عليها وهي نسبة
مبرية جدا .مما مت صتسجيل متوسط حسايب بقيمة  1,19وارحنراف معياري مساوي إىل  9,04ما يدل على
وجود صتقارب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة املدروسة حول مضمون العبارة.
 .2اعترب أغلب أفراد العينة املدروسة أنه جيب صتوزيع الوظارف وفقا للمهارا العملية اليت ميتلكها العامل .وهذا
ما صتؤمده نسبة املوافقة اليت بلغت  ،%11وهي صتضم  %11من الذين يوافقون متاما على حمتوى العبارة .يف
حني بلغت قيمة املتوسط احلسايب  1,41مع ارحنراف معياري بقيمة  9,00وهو ما يدل على وجود صتقارب
يف آراء أفراد العينة على مضمون الفقرة.
 .0أشار أغلب أفراد العينة إىل أنه جيب إعادة هيكلة نطاق اإلشراف وصتوزيع السلطا داخل املؤسسة ،حيث
بلغت نسبة املوافقة  ،%79,7من ضمنها  %29,7وافقت على حمتوى الفكرة ،وقد بلغت قيمة املتوسط
احلسايب  0,11مع ارحنراف معياري بقيمة  ،9,10ما يدل على وجود صتقارب يف إجابا املبحوثني على
حمتوى هذه العبارة.
 .7يظهر أن أغلبية أفراد العينة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على فكرة دمج العمليا واألنشطة املتشاهبة يف قسم
واحد.فقد بلغت نسبة املوافقة  ،%79,0من بينهم  %40,0وافقوا متاما على الفكرة ،يف حني أن %00,0
مل يوافقوا عليها ،وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،0,10مع ارحنراف معياري يساوي إىل  ،9,00ما يدل
على وجود صتقارب يف وجها النظر بني مفردا العينة املدروسة فيما يتعلق مبحتوى هذه الفقرة.
 .1أمد أغلبية أفراد العينة على ضرورة صتوزيع الوظارف وفقا للمؤهال العلمية اليت ميتلكها العامل ،.وهذا ما
صتوضحه نسبة  %71,7من الذين يوافقون على هذه الفكرة .منهم  %29,7يوافقون عليها .مما مت صتسجيل
متوسط حسايب بقيمة  0,00وارحنراف معياري مساوي إىل  9,0000ما يدل على وجود صتقارب يف وجها
النظر بني جمموع أفراد العينة املدروسة حول مضمون العبارة.
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 .0اعترب أغلب أفراد العينة املدروسة أنه جيب صتوزيع الوظارف وفقا للمهارا العملية اليت ميتلكها العامل .وهذا
ما صتؤمده نسبة املوافقة اليت بلغت  ،%77,0وهي صتضم  %07,0من الذين يوافقون متاما على حمتوى العبارة.
يف حني بلغت قيمة املتوسط احلسايب  1,90مع ارحنراف معياري بقيمة  0,91وهو ما يدل على وجود
صتقارب يف آراء أفراد العينة على مضمون الفقرة.
المطلب الرابع :تحليل وتفسير معطيات المحور الخامس
لعرض وحتليل معطيا احملور الرابع سنعتمد مما يف احملاور السابقة على حتليل قيم التكرارا  ،النسب
املئوية ،املتوسط احلسايب ،االرحنراف املعياري ،وقيمة اختبار مربع ماي ،وذلك للتأمد مما إذا مانت عبارا
احملور دالة إحصاريا وهو ما يبينه ازجدول التايل:
الجدول رقم ( :)17- 3استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات المتعلقة بكيفية تأثير تطبيق عمليات
إدارة التغيير على الميزة التنافسية للمديرية العملية التصاالت الجزائر بالمسيلة

46

تحليل البيئة التنافسية التي
تعمل ضمنها.
أصبح للمؤسسة استراتيجية

47

مستقبلية واضحة ومشتركة
في كل أقسامها.

حققت المؤسسة معدالت

48

نمو عالية في كمية
المبيعات.

أصبح هناك زيادة وتنوع في
49

الخدمات والمنتجات التي

تقدمها المؤسسة وذلك

حسب رغبات الزبائن

ب

زادت قدرة المؤسسة على

التكرارات/النس

الرقـ ـم

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

المعي ـ ـ ـ ـار
موافق

غير

غير موافق

موافق

ال أدري

ت

30

25

10

7

%

40

33.3

13.3

9.3

4

ت

26

28

13

4

4

%

34.7

37.3

17.3

5.3

5.3

ت

24

34

13

4

تماما

أوافق

تماما
3

المتوسط

الحسابي

3.9600

3.9067

4.0400

%

32

45.3

17.3

5.3

ت

28

30

6

5

6

%

37.3

40

8

6.7

8

3.9200

االنحراف
المعياري

1.1323

1.1049

0.8453

1.2053

كاي مربع

37.200

35.733

27.240

43.733

Asym
p. Sig

0.000

0.000

9.000

0.000

وتوقعاتهم

أصبحت هناك سرعة في

50
51

االستجابة لطلبات الزبائن.
أصبحت المؤسسة قادرة

ت

24

31

4

12

4

%

32

41.3

5.3

16

5.3

ت

21

31

6

14

3
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3.7867

1.2113

39.200

0.000

3.7067

1.1829

34.533

0.000
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على تقديم خدمات أكثر

تميزا وتنافسية.

أصبحت المؤسسة مواكبة
52

للتطورات التكنولوجية في
تجهيزات العمل.

أصبحت هناك مناقشة
53

جماعية لألفكار الجديدة

داخل المؤسسة.

أصبح هناك توسع في فرص
54

اإلبداع المساعدة على

تحسين األداء.

أصبح هناك تنسيق في

55

القرارات المتخذة بين

جميع االقسام في
المؤسسة.

زادت قدرة الموظفين على

56

ممارسة الرقابة والتوجيه

الذاتي.

عززت المؤسسة مركزها

57

التنافسي.
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%

28

41.3

8

18.7

4

ت

22

26

10

13

4

%

40.0

34.7

13.3

17.3

5.3

ت

19

27

11

15

3

%

25.3

36

14.7

20

4

ت

19

21

9

24

2

%

25.3

28

12

32

2.7

ت

21

21

12

16

5

%

28

28

16

21.3

6.7

ت

25

20

12

16

2

%

33.3

26.7

16

21.3

2.7

ت

23

15

12

10

5

%

20

30.7

20

16

13.3

مجموع المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور

3.6533

3.5867

3.4133

3.4933

3.6667

1.2246

1.1865

1.2530

1.2879

1.2229

3.2800

1.3209

3.7011

0.8497

21.333

21.333

22.533

12.133

20.267

6.533

المصدر :باالعتماد على خمرجا برنامج  SPSSبناءا على استجابا أفراد عينة الدراسة.

نالحظ من معطيا

احملور

الرابع ،حيث مانت قيمة مستوى الداللة املعنوية احملسوبة  Sigأقل من مستوى الداللة املعنوية النظري وهو
 ،9,92مما يدل على وجود فروق ذا داللة معنوية يف االستجابة خليارا املعيار (موافق متاما ،موافق ،ال
أدري ،غري موافق ،غري موافق متاما) لكل عبارا احملور ،وعليه ميكن صتعميم هذه النتارج على جمتمع الدراسة
مكل ،لكون االختالفا يف استجابة العينة هي نفسها لدى جمتمع الدراسة ،ما عدا العبارة رقم ( )27حيث
مانت قيمة مستوى الداللة احملسوبة أمرب من مستوى الداللة النظري  ،9,92مما يدل على عدم وجود
اختالفا ذا داللة معنوية وعليه نسجل ما يلي:
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 .0نالحظ أن أغلب أفراد العينة يوافقون على أنه زاد قدرة املؤسسة على حتليل البيئة التنافسية اليت صتعمل
ضمنها ،وهذا بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت  ،0,00مع ارحنراف معياري بقيمة  0,00واليت
صتدل على وجود صتقارب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة ،حيث أن األغلبية منهم ميلون إىل صتأميد
حمتوى العبارة من خالل نسبة صتقدر ب ـ ـ ـ  %70,0واليت صتضم  %19ممن وافقوا متاما و %00,0أجابوا مبوافق،
يف حني صترجع النسب  ،%9.3 ،%00,0و %1إىل ال أدري ،غري موافق وغري موافق متاما على التوايل.
 .4يرى أغلب أفراد العينة أنه أصبح للمؤسسة اسرتاصتيجية مستقبلية واضحة ومشرتمة يف مل أقسامها ،وهذا ما
صتؤمده نسبة  %74من املستجوبني املؤيدين حملتوى العبارة ،منهم  %01,7أمدوا على املوافقة التامة عليها،
مما يوضح ذلك قيمة املتوسط احلسايب اليت قدر  ،0,09وارحنراف معياري ساو قيمته إىل  ، 0,09ما
يدل على وجود صتقارب يف إجابا مفردا العينة على العبارة.
 .0أمد غالبية أفراد العينة على أن املؤسسة حققت معدال منو عالية يف ممية املبيعا .حيث قدر قيمة
املتوسط احلسايب بـ ـ ـ ـ  ،1,91وقيمة االرحنراف املعياري  9,11ما يدل على وجود صتقارب يف اجابا أفراد
العينة ،وبالرجوع إىل النسب املئوية نالحظ أن ما نسبته  %77,0يوافقون على حمتوى العبارة ،وضمن هذه
النسبة جند ما مقدراه  %04يوافقون متاما عليها.
 .1يظهر أن غالبية أفراد العينة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على أنه أصبحت هناك زيادة وصتنوع يف اخلدما
واملنتجا اليت صتقدمها املؤسسة مبا يتناسب مع رغبا الابارن وصتوقعاهتم؛ وهذا ما صتؤمده النسبة  %77,0من
املوافقني على فكرة العبارة ،واليت ضمت ما مقدراه  %07,0من الذين وافقوا بشدة .يف حني بلغت قيمة
املتوسط احلسايب  0,04واالرحنراف املعياري  ،0,49مما يدل على وجود صتقارب يف اإلجابا بني أفراد العينة
على هذه العبارة.
 .2أشار إجابا

أغلب أفراد العينة إىل أن املؤسسة أصبحت صتتمتع بسرعة االستجابة لطلبا

الابارن؛

حيث بلغت نسبة املوافقة  ،%70,0من ضمنها نسبة  %04من الذين أبدوا املوافقة التامة على حمتوى
الفكرة ،وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  0,71مع ارحنراف معياري بقيمة  ،0,40ما يدل على وجود
اختالف نسيب يف إجابا املبحوثني على حمتوى هذه العبارة ،أي أن هناك نسبة صترى العكس ومقدارها
.%40,0
 .0أمد أغلبية أفراد العينة على أن املؤسسة أصبحت قادرة على صتقدمي خدما أمثر متياا وصتنافسية؛ وهذا ما
صتوضحه نسبة  %00,0من الذين أبدوا موافقتهم على فكرة العبارة ،واليت صتضم  %41من املوافقني متاما و
 %10,0من الذين أجابوا بـ ـ موافق على العبارة ،وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  0,79وارحنراف معياري

137

الدراسة الميدانية

الفصل الثالث:

مساوي إىل  ، 0,01ما يدل على وجود اختالف نسيب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة املدروسة
حول مضمون العبارة .وانعكس ذلك يف النسبة  %44,7من الذين مانت إجاباهتم بعدم املوافقة.
 .7يظهر أن غالبية أفراد العينة صتتجه آرارهم إىل املوافقة على أن املؤسسة أصبحت موامبة للتطورا
التكنولوجية يف جتهياا العمل ،وهذا ما صتؤمده النسبة  %01من املوافقني على فكرة العبارة ،واليت ضمت ما
مقدراه  %40,0من الذين وافقوا بشدة .يف حني بلغت قيمة املتوسط احلسايب  0,02واالرحنراف املعياري
 ،0,44مما يدل على وجود اختالف نسيب يف اإلجابا بني أفراد العينة على هذه العبارة.
 .1أشار إجابا أغلب أفراد العينة إىل املوافقة على أنه أصبحت هنالك مناقشة مجاعية لألفكار ازجديدة
داخل املؤسسة.حيث بلغت نسبة املوافقة  ،%00,0من ضمنها  %42,0وافقت متاما على حمتوى الفكرة،
وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  0,21مع ارحنراف معياري بقيمة  ،0,01ما يدل على وجود اختالف
نسيب يف إجابا املبحوثني على حمتوى هذه العبارة ،أي أن هناك نسبة صترى العكس ومقدارها .%49
 .0يظهر أن غالبية آراء أفراد العينة صتتجه إىل املوافقة نسبيا على أنه أصبح هناك صتوسع يف فرص اإلبداع
املساعدة على حتسني األداء يف املؤسسة ،وذلك بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت صتقدر بـ ـ  ،0,10مع
ارحنراف معياري قيمته  0,42ما يدل على وجود اختالف نسيب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة على
حمتوى العبارة ،حيث شكل األفراد املوافقني على حمتوى العبارة ما نسبته  ،%20,0مقابل  %01,7من
املعارضني ،يف حني أن  %04مانت إجابتهم ب ـ ـ ال أدري.
 .09يظهر أن غالبية أفراد العينة صتتجه آرارهم إىل املوافقة نسبيا على أنه أصبح هنالك صتنسيق يف القرارا
املتخذة بني مجيع االقسام يف املؤسسة ،وذلك بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت صتقدر بـ ـ  ، 0,10.مع
ارحنراف معياري قيمته  0,41ما يدل على وجود اختالف نسيب يف وجها النظر بني جمموع أفراد العينة على
حمتوى العبارة ،حيث شكل األفراد املوافقني على ما ورد يف العبارة ما نسبته  ،%20مقابل  %41من
املعارضني و %00من الذين أجابوا ب ـ ـ ال أدري.
 .00يظهر أن غالبية أفراد العينة يؤيدون فكرة زيادة قدرة املوظفني على ممارسة الرقابة والتوجيه الذايت ،وذلك
بالنظر إىل قيمة املتوسط احلسايب اليت صتبلغ  ،0,00مع ارحنراف معياري قيمته  ،0,44ما يدل على وجود
اختالف نسيب يف وجه ا النظر بني جمموع أفراد العينة على حمتوى العبارة ،حيث شكل األفراد املوافقني على
حمتوى الفقرة ما نسبته  ،%09مقابل  %41من املعارضني و %00ممن أبدوا عدم درايتهم مبحتوى العبارة.
 .04نالحظ أن هناك موافقة نسبية من غالبية أفراد العينة على فكرة صتعايا املؤسسة ملرماها التنافسي ،حيث
بلغت نسبة املوافقة  ،%29,7ضمت  %49من املوافقني متاما ،وبلغت نسبة املعارضني حملتوى العبارة
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 %40,7و  %49أمدوا عم درايتهم مبضمون الفقرة.هذا وقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب  ،0,41مع
ارحنراف معياري قيمته  0,04مما يدل على وجود اختالف نسيب يف إجابا أفراد العينة.
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الفصل الثالث:
خالصة الفصل:

بغية التعرف على دور إدارة التغيري يف حتسني املياة التنافسية باملديرية العملية الصتصاال ازجاارر ،مت
التطرق يف هذا الفصل بداية إىل صتقدمي املؤسسة حمل الدراسة ،مث منهجية الدراسة ،لنتطرف يف األخري إىل حتليل
وصتفسري استمارة االستبيان اليت مت بتوزيعها على عينة مكونة باألساس من املسؤولني ونسبة من عمال التحكم،
وذلك هبدف الوصول إىل معلوما ونتارج أمثر دقة ووضوح حول موضوع الدراسة الذي يتطلب بشكل
رريسي صتظافر جهود اإلطارا العليا والوسطى لتنفيذه .ولقد اشتمل االستبيان على مخسة حماور ،منها حمور
للبيانا العامة الشخصية والوظيفية ،وأربعة رريسة صتناولنا يف احملور األول منها بيان مدى اهتمام املوظفني يف
املؤسسة بتحسني املياة التنافسية ،أما احملور الثاين فحاولنا من خالله الوصول إىل مدى إدراك املوظفني بأمهية
املبادئ اليت صتتمحور حوهلا وصتتطلبها ا إلدارة الناجحة للتغيري ،لنتطرق يف احملور الثالث إىل املداخل اليت ميكن أن
صتعتمدها املؤسسة إلحداث عمليا التغيري يف بعض جماالهتا.يف حني متحور احملور الرابع واألخري حول أثر
صتطبيق عمليا إدارة التغيري وانعكاساهتا على حتسني املياة التنافسية.
لقد صتوصلنا من خالل حتليلنا لبيانا عبارا مل حمور من حماور استمارة االستبيان ،أنه يوجد اهتمام
دارم ومبري إىل حد بعيد من طرف املديرية العملية باملسيلة لتحسني مياهتا التنافسية ،وذلك رغبة منها يف
مسب والء ورضا زبارنها باستمرار ،لذلك فإن املوظفني واملسؤولني خاصة ،يولون أمهية مبرية إىل حد بعدي
باملتطلبا واملبادئ اليت صتقوم عليها اإلدارة الناجحة لعملية التغيري .مما صتبني من خالل التحليل أن اعتماد
جماال مثل التكنولوجيا ،األفراد واهليكل التنظيمي صتعترب من املداخل اليت صتوىل هلا األولوية واألمهية إلحداث
التغيري ،ملا هلا من صتأثريا إجيابية يف حتسني املياة التنافسية للمديرية ،حيث أصبحت هلذه األخرية القدرة على
حتليل بيئتها التنافسية ومتتلك اسرتاصتيجية واضحة إىل حد مبري بني مجيع أقسامها ومصاحلها وفروعها؛ لكن رغم
ذلك يرى املوظفني أنه البد أن صتكون هناك برامج صتغيري أمثر صتوافقا مع االحتياجا احلقيقية للمديرية،
واإلمكانيا املتوفرة ومع ظروفها وظروف العاملني فيها ومع الذين جيب أن يشملهم التغيري من ناحية
الذهنيا والسلوميا بشكل رريسي ،مما أن املشكلة الرريسية اليت صتواجه الذين يرغبون يف التغيري هي املرماية
يف اختاذ القرارا فاملديرية هي صتابعة ل لمديرية االقليمة بسطيف ،وهذه األخرية صتابعة للمديرية العامة بازجاارر
العاصمة وأي صتغيري فإنه يكون بتوجيها من مستويا عليا وحبسب ما يفرضه احمليط االقتصادي والقانوين
بشكل عام .لكن رغم ذلك هناك صتوجه عام رحنو التغيري وإدارصته بشكل صحيح واملسؤولني يف أعلى املستويا
على دراية صتامة بأمهيته هبدف صتطوير املياا اليت متتلكها املؤسسة ولتحسني خدماهتا ومسب رضا أمرب قدر
ممكن من الابارن ووالرهم.
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بعد هذا االستعراض حملتوى امليزة التنافسية ومتطلبات إدارة التغيري احلاصل ،يتضح بال شك أن التنافس على
مستوى قطاع حيوي كقطاع االتصاالت حيتاج إىل مالحقة التجديد واإلبداع املستمر وإجراء التكييفات اليت ختدم
البيئة الداخلية واخلارجية هلا .فاملنافسة الشديدة يف عامل االتصاالت السلكية والالسلكية والتقنية العالية اليوم حتتم
الفعال .هذا األخري
إعارة أمهية كبرية للميزة التنافسية الديناميكية ،القائمة على منهج وحتمية التغيري الدائم و َّ
يتطلب حتقيقه اعتماد إدارة تغيريية تشتمل تقنيات ومداخل جديدة ومكيفة ملواجهة حتديات احلفاظ على امليزة
التنافسية املكتسبة والعمل على حتسينها .لذلك ارتأينا يف الفصل األول توضيح مجلة من املفاهيم النظرية املتعقلة
بامليزة التنافسية ودوافع حتسينها ،أهم املصادر اليت تسهم يف بنائها ،وأهم العوامل اليت تدفع املؤسسات لتحسينها

ودفع املخاطر اليت ينجر عنها عدم استمراريتها ،ويف ضوء ذلك عرجنا يف الفصل الثاين إىل املدخل العملي
إلحداث ال تغيري ومتطلبات اإلدارة الناجحة له ،من معرفة لعوامل البيئة الداخلية واخلارجية املتسببة فيه ،جماالت
إحداثه ،مظاهر املقاومة اليت تنجر عنه ،ودور القيادة للحد والتقليل منها ،لنتطرق بعدها ألهم اسرتتيجيات إدارة
التغيري وتقنياهتا اليت ختدم اسرتاتيجيات التنافس العامة .ليتبني لنا أن القول ببساطة إدارة حاالت وجماالت التغيري
هو حالة افرتاضية لتسهيل التعامل معها ،فالواقع يشري إىل أن التغيري ال يكون داخليا حصرا ،ألن التغيريات
اخلارجية حتث على إجراء تغيريات داخلية جزئية أو شاملة .ما يتطلب حشد قدرات وإمكانيات مادية ،تكنولوجية
وبشرية يف املقام األول قادرة على االستجابة الكفوءة والسريعة ملتطلبات ومبادئ اإلدارة الناجحة للتغيري حتقيقا
هلدف التحسني املستمر للميزة التنافسية يف بيئة أعمال مستها األساسية التنافس وسرعة التغري.إال أن املركزية
وحمدودية السلطة يف صناعة واختاذ قرارات التغيري على بساطتها ،وبرامج التدريب اليت ال تظهر معظم نتائجها ال
تزال تشكل عائقا حيد من القدرة على إنشاء إدارة ناجحة للتغيري .ويف ما يلي عرض للنتائج ،والتوصيات اليت
توصلت إليها الباحثة من خالل الدراسة امليدانية ،إضافة إىل أفاق البحث.
أوال :نتائج الدراسة

يف ضوء التحليل الستجابات مفردات عينة الدراسة لكل حمور من حماور االستبيان الذي مَّ القيام به يف
الدراسة امليدانية ميكن بلورة النتائج املتوصل إليها يف النقاط اآلتية:
 .1النتائج المتعلقة بمدى اهتمام الموظفين بتحسين الميزة التنافسية للمديرية العملية لالتصاالت
بالمسيلة

هناك اهتمام حمسوس من قبل املؤسسة لتحسني ميزهتا ،بناءا على ما تبذله من جهود تتجلى يف سعيها الدائم

لزيادة حصتها السوقية من خالل تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية ،عملها على حتسني
جودة خدماهتا مبا يتوافق ورغبات زبائنها ،حرصها على السرعة يف االستجابة لطلبات زبائنها.إضافة إىل عملها
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على حتسني اساليب تقدمي اخلدمة من خالل استقطاب األفراد ذوي املؤهالت العلمية والفنية العالية ،وكذا
التغيريات اليت تعمد إليها لرتويج خدماهتا .رغم ذلك فإنه ال يوجد لدى املسؤولني واملوظفني يف املؤسسة اهتمام
كبري بتبين وتشجيع األفكار اإلبداعية واالبتكارية ،إضافة إىل مالحظة أن هناك تأخر نوعي يف مستوى
التكنولوجيا والتقنية املستخدمة ما ينعكس سلبا يف حتقيقا للتميّز واملركز التنافسي الريادي.
 .2النتائج المتعلقة بمدى إدراك الموظفين في المديرية العملية لالتصاالت بالمسيلة أهمية متطلبات
ومبادئ إدارة التغيير

حسب استجابات مفردات العينة فإهنم يؤكدون بشكل جد كبري على أمهية ما تشتمل عليه إدارة التغيري من
مبادئ يعترب توفرها ضرورة لتحقيق أي خمطط تغيريي وعلى أي مستوى ،فأي تغيري ال ميكن جناحه إذا مل ححيدد له
هدف وحتشد له إمكانيات ،إضافة إىل تشديدهم على ضرورة توفري املناخ الالزم إلحداث التغيري ،بتوسيع فرص
مشاركة املوظفني يف وضع خططه وحتديد دور كل منهم واألسباب اليت جتعل البعض منهم يدعمه والبعض األخر
يرفضه.
 .3النتائج المتعلقة بكفية إحداث عمليات تغيير في بعض مجاالت المديرية
يتفرع هذا احملور إىل ثالثة مداخل هي:

أ .التغيير في مجال التكنولوجيا
يؤكد املستجوبني على ضرورة حتسني التجهيزات واستعمال شبكات وقواعد البيانات لتسهيل أداء أعماهلم
وعلى أمهية تنمية شبكة لالتصاالت الداخلية تساهم يف سرعة تدفق ونقل املعلومات فيما بني املسؤولني
واملرؤوسني ،وهذا يتحقق من وجهة نظرهم باقتناء جتهيزات أحدث تستخدم يف كافة األقسام ،ما يساعدهم يف
إجناز مهامهم بسرعة وبدقة توافق تطلعات زبائنهم ،ومتكنهم من بناء قواعد بيانات خاصة بقياس مدى رضا
الزبائن على خدماهتم.
ب .التغيير في مجال اأفراد

تؤكد مجيع إجابات أفراد العينة على موافقتهم الكبرية فيما بتعلق بكل ما ميكن إحداثه من تغيريات تسمح

بتخصيص أنظمة حتفيزية وتشجيعية هلم ،وحتسن من قدراهتم الوظيفية والفنية كإعداد برامج تدريبية جديدة ،توفري
االمكانيات اليت يتطلبها أداء مهامهم بكفاءة عالية وإقامة عالقات عمل مبينة على االحرتام املتبادل ،إضافة إىل
تأكيدهم على ضرورة أن ت تناسب وظيفة كل موظف مع املؤهالت العلمية اليت ميتلكها حىت يكون تقييم األداء
سليم وتكون هلم الفرصة يف تطوير مساراهتم الوظيفية واملشاركة يف صنع واختاذ القرارات.
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ج .التغيير في مجال الهيكل التنظيمي
أكد معظم املستجوبني من مفردات عينة الدراسة على ما ورد يف احملور الثالث خاصة ما يتعلق بتوزيع
الوظائف وفقا للمؤهالت العلمية اليت ميتلكها املوظف وإعادة هيكلة نطاق اإلشراف وتوزيع السلطات بدرجة
تسمح بالتقليل من درجة املركزية والتفرد باختاذ القرار داخل املؤسسة ،إضافة إىل إعادة النظر يف عدد املوظفني
حسب حاجة كل قسم.
 .4النتائج المتعلقة بكيفية تأثير عمليات إدارة التغيير على الميزة التنافسية للمديرية العملية لالتصاالت
بالمسيلة
تبني من خالل حتليل إجابات األفراد ملا ورد يف احملور الرابع أن إدارة عمليات التغيري اليت حدثت يف املؤسسة
كانت هلا انعكاسات هامة وإجيابية متثلت أمهها يف زيادة قدرة املؤسسة على حتليل البيئة التنافسية اليت تعمل
ضمنها ،فانعكس ذلك يف زيادة وتنوع اخلدمات واملنتجات اليت أصبحت تقدمها مبا يتوافق ورغبات زبائنها ،كما
أصبح هلا إسرتاتيجية واضحة ومشرتكة يف كل أقسامها وفروعها ما ساهم يف رفع قدرة املوظفني على ممارسة الرقابة
والتوجيه الذايت واالستجابة السريعة لطلبات الزبائن نتج عنه زيادة يف رقم مبيعات املؤسسة.
ثانيا :اختبار فرضيات الدراسة
سنتطرق من خالل هذا العنصر إىل مناقشة فرضيات الدراسة انطالقا من النتائج املذكورة أعاله كما يلي:
 -الفرضية الفرعية اأولى

من خالل النتائج املستقاة سابقا يتبني أن هناك اهتماما كبري إىل حد ما من قبل املسؤولني واملوظفني بالعوامل
اليت حتسن وتطور من امليزة اليت متتلكها املؤسسة ،رغم أن هناك قصورا يف مظاهر اإلبداع والتفكري اإلبداعي،
وقصورا يف دعم وتشجيع البحوث التسويقية.
 -الفرضية الفرعية الثانية

بينت نتائج الدراسة بأن هناك تأكيدا واضحا للفرضية الثانية ،حيث أن هناك إدراكا معتربا من قبل املسؤولني
واملوظفني يف املؤسسة بأمهية مبادئ اإلدارة الناجحة للتغيري ،غري أن هذا ال يعكس وجود حقيقي إلدارة التغيري
بسبب تركز قرارات التغيري والتجديد يف املستويات اإلدارية العليا.
 -الفرضية الفرعية الثالثة

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية تأكيد جد كبري هلذه الفرضية القائلة بإمكانية اعتماد جمال التكنولوجيا ،األفراد
واهليكل التنظيمي كمداخل إلحداث التغيري .وذلك بناءا على التحليل اإلحصائي لعبارات احملور الثالث .مما يؤكد
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على غياب مظاهر مقاومة املوظفني للتغيري إلدراكهم حباجة مؤسستهم له ،وملا له من انعكاسات إجيابية على
املناخ التنظيمي العام للعمل.
 -الفرضية الفرعية الرابعة

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية تأكيدا كبريا على التأثري اإلجيايب لعمليات إدارة التغيري على امليزة التنافسية
للمؤسسة ،إال أهنا مل تعزز من مركزها التنافسي بشكل كبري وهذا راجع لقلة فرص اإلبداع املساعدة على حتسني
األداء ،وعدم تشجيع االبتكار واملبادرة الفردية واجلماعية ،إضافة إىل أهم معوق وهو املركزية يف العملية اإلدارية.
بناءا على النتائج اخلاصة بالفرضيات مَّ إثبات صحة الفرضية الرئيسية القائلة بأن" :دور تبني المديرية
العملية التصاالت الجزائر با لمسيلة إلدارة التغيير يؤدي إلى تحسين وتطوير الميزة التنافسية التي تمتلكها
والحفاظ عليها".
حيث حميكن القول أنه ويف ظل بيئة خارجية متيزها الدينامكية وسرعة يف التطورات التكنولوجية وثورة يف
املعلوماتية وشدة املنافسة ،وبيئة داخلية خصبة إلحداث التغيري ،وحفاظا منها على مركزها املتميز يف قطاع
االتصاالت تبدي املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة ضمن املنظومة العامة التصاالت اجلزائر جهودا
ومساعي كبرية لتبين إدارة ناجحة للتغيري إلدراك املسؤولني فيهل واملوظفني على اختالف مستوياهتم اإلدارية
بأمهيتها يف حتسني وتطوير ميزهتا التنافسية .إال أهنا تبقى حمدودة حملدودية اإلمكانيات سواء املادية أو البشرية،
إضافة إىل القوانني العامة والتشريعات.
ثالثا :االقتراحات

بناءا على ما سبق من نتائج خلصت الباحثة إىل مجلة من االقرتاحات ،قد تكون مفيدة للتغلب على جوانب
القصور ،وهي كما يلي:
_ ضرورة الدراسة اجليدة لظروف البيئة الداخلية ومتابعة املستجدات احلاصلة يف البيئة اخلارجية ،لتحديد تأثرياهتا
على عملية التغيري وجتنب أي انعكاسات سلبية على خطط التجديد والتطوير ،بإدارة تغيري ناجحة.
_ ضرورة حتديد مستوى ومشولية التغيري ومتطلباته يف مجيع املستويات اإلدارية ،فيما إذا كانت صغرية تدعوا إىل
التكيف أو كبرية وتتطلب مزيدا من اإلبداع ،هذه اجلوانب تساعد إدارة املؤسسة يف االستمرار والنجاح وفق ما
متتلكه من قابلية للتعامل مع خمتلف حاالت وجماالت التغيري.
_ االهتمام بإحداث تغيري نوعي يف األفراد ،واالستفادة من طاقاهتم وإمكانياهتم والعمل دائما على تطوير ما
ميتلكونه من مؤهالت علمية ومهارات فنية عن طريق التدريب واملتابعة املستمرة ،التحفيز والشفافية يف التعامل.
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_ العمل على إحداث تغيريات جوهرية يف التكنولوجيا والوسائل التقنية اليت تتوفر عليها املؤسسة ،حىت تكون
مواكبة للتطورات احلاصلة يف هذا اجملال ،وتواكب التطلعات التنظيمية لقطاع االتصاالت يف اجلزائر.
_ ضرورة االستفادة من تنوع وسائل االتصاالت ،وتفعيل وسائل االتصاالت غري الرمسية مع املوظفني ملعرفة
مواطن الضعف يف العمل ،واحلصول على أفكار جديدة قد تساهم يف رفع كفاءة األداء.
_ تشجيع املوظفني على طرح أفكارهم اإلبداعية واملبادرات الشخصية ،خاصة مع حاالت التغيري اجلذرية اليت
تتطلب حاالت إبداع وابتكار أكرب يف بيئة تنافسية.
_ أمهية إشراك املوظفني يف وضع خطط التغيري وهتيئتهم له ،ما يوفر للمسؤولني عن التغيري أرضية لتنفيذ براجمه
بنجاح ودون مقاومة كبرية من قبل البعض.
_ ضرورة قياس نتائج عمليات التغيري اليت جتسدت ،تصاغ يف ضوئها خطط تطويرية جديدة متعلقة بالتغيري.
_ االهتمام بالعالقات اإلنسانية وتفعيل التواصل واحلوار بني األفراد ذوي اخلربة الطويلة واملوظفني اجلدد ذوي
املؤهالت العلمية والفنية ،لتسهيل نقل اخلربات من جهة وطرح األفكار اجلديدة والطموحة من جهة أخرى.
_ ضرورة تقليل املركزية وجتسيد مبدأ املشاركة يف صنع واختاذ القرارات ،وتفويض الصالحيات للمستويات
اإلدارية األخرى ،دون إغفال أمهية ضبط سلطة ومسؤولية ومهام كل فرد حىت ال حيدث تداخل يف املهام
والصالحيات.
_ تطوير نظام معلومات متكامل يحعىن مبهمة اليقظة اإلسرتاتيجية ،وتعيني موظفني متخصصني يف جمال البحوث
التسويقية.إضافة إىل االهتمام مبعايري اجلودة يف اخلدمات املقدمة.
_ ختصيص مصلحة أو قسم متخصص يف إدارة التغيري ،وإعطاء الفرصة للموظفني ذوي الكفاءات واملؤهالت
العلمية.
_ استحداث مصلحة للبحث والتطوير ،بالتنسيق مع باقي املصاحل املوجودة وتعزيز االتصال فيما بينهم.
_ الرتكيز على جودة اخلدمة ،وضرورة نشر الوعي بأمهيتها عن طريق التدريب واستخدام حلقات اجلودة ،وهذا
األمر يتطلب التزاما شامال من طرف اإلدارة العليا وباقي املستويات الوظيفية والتشغيلية.
_ تعزيز التوجه بالعميل ووضع قاعدة بيانات تسويقية أو معايري خاصة بقياس مستوى رضاهم عن اخلدمة
واملنتجات املقدمة أو استطالعات للرأي ،تتمكن املؤسسة بناءا عليها من تطوير خدماهتا مبا يتوافق وتطلعات
الزبائن.
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_ توفري السيولة الالزمة للنهوض بقطاع االتصاالت ،وعلى املؤسسات االستغالل األمثل إلمكانياهتا املادية.
_ تقوية املشاركة يف الفعاليات ،املؤمترات والندوات العلمية ،وحىت فيما بني مؤسسات االتصاالت العمومية
مبجال التغيري وامليزة التنافسية ،واليت من شأهنا أن تسهم
واخلاصة احمللية والدولية ،لتبادل اخلربات واملفاهيم املتعلقة
يّ
يف وضع رؤى اسرتاتيجية للرقي بقطاع االتصاالت وما ينجر عن ذلك من مزايا.
رابعا :آفاق الدراسة
جاء هذا البحث كمحاولة للكشف عن مدى أمهية دور إدارة التغيري يف حتسني وتطوير امليزة التنافسية
يف املديرية العملية التصاالت اجلزائر باملسيلة ضمن منظومة االتصاالت يف اجلزائر ،وسعيها لتبين هذه اإلدارة
حفاظا على مركزها الريادي يف قطاع االتصاالت يف اجلزائر ،بالرغم من حمدودية دراستنا امليدانية اليت مل تحظهر

بشكل واضح وجود إدارة فعلية للتغيري ،رغم وجود خطط وبرامج تغيري .بالتال يبقى هذا العمل غري كاف،
وعليه نورد فيما يلي بعض املواضيع اليت ميكن أن تكون نقطة انطالقة لبحوث ودراسات أخرى:
 دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف دعم قدرة مؤسسات االتصاالت على إجناح إدارة التغيري؛ حتديات إدارة التغيري يف بيئة تنافسية؛ إجراء دراسة مقارنة للتعرف على واقع إدارة التغيري وأثرها يف إنشاء ميزة تنافسية مستدامة يف مؤسساتاالتصاالت؛
 التخطيط االسرتاتيجي إلدارة التغيري يف مؤسسات االتصاالت؛ تأثري توجهات األفراد على تطبيق املداخل احلديثة إلدارة التغيري؛يف هناية هذا البحث نقول هذا جهد بشري يلزمه النقص ،وحيتاج إىل التصويب ،فإن أصبت فمن اهلل وإن
أخطأت فمن نفسي.
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ق ائمة المراجع

ق ائمة المراجع
 .1المراجع باللغة العربية
أ .الكتب:
 -أبو بكر ،مصطفى حممود ،إدارة الموارد البشرية :مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،الدار اجلامعية

للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.3002 ،

 -أبو بكر مصطفى حممود ،إدارة الموارد البشرية :مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،الدار اجلامعية

للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.3002 ،

 -أمحد زغدار ،المنافسة ،التنافسية و البدائل اإلستراتيجية ،دار جرير للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان،

األردن.3011 ،

 الدوري زكريا و صاحل ،أمحد علي ،الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال:قراءات وبحوث ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3002 ،
 البكري ثامر ،استراتيجيات التسويق ،دار اليازوري ،عمان ،األردن.3002 ، -الدوري زكريا وآخرون ،مبادئ إدارة األعمال :وظائف وعمليات منظمات األعمال ،دار اليازوري

العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3010 ،

 الوليد ،بشار يزيد ،المفاهيم اإلدارية الحديثة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ، احلاج ،رائد يوسف ،إدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان،األردن.3002 ،
 احلسيين ،فالح حسن ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيمها ،مداخلها ،عملياتها المعاصرة ،دار وائلللنشر ،ط ،3عمان ،األردن.3002 ،
 -الطائي ،رعد عبد اهلل الطائي وقدادة عيسى ،إدارة الجودة الشاملة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان،

األردن.3002 ،

 الطائي ،أمحد عبد احلسني واخلفاجي ،نعمة عباس ،نظم المعلومات اإلستراتيجية :منظور الميزةاإلستراتيجية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ،
 -الطيطي ،خضر مصباح ،إدارة التغيير التحديات واالستراتيجيات للمدراء المعاصرين ،دار ومكتبة

احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.3010 ،

 -اللوزي موسى ،التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة ،دار وائل للنشر ،ط ،3عمان ،األردن،

.3002

 مجال الدين حممد املرسي وآخرون ،التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية :منهج تطبيقي ،الدرااجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،بدون سنة نشر.
 -النجار فريد ،إدارة التغيير االستراتيجي العربي لمواجهة األزمة المالية العالمية ،الدار اجلامعية للنشر،

ط ،1اإلسكندرية ،مصر.3002 ،

 -السكارنة ،بالل خلف ،التطوير التنظيمي واإلداري ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن،

.3002

 العارف نادية ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الدار اجلامعية للنشر ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.3010 ، العطيات ،حممد بن يوسف النمران ،إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير :رؤية معاصرة لمديرالقرن الحادي والعشرين ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ،
 العمري غسان عيسى والسامرائي سلوى أمني ،نظم المعلومات اإلستراتيجية :مدخل استراتيجيمعاصر ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ،
 الصرييف حممد ،إدارة التغيير ،دار الفكر اجلامعي ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.3007 ، القريويت ،حممد قاسم ،نظرية المنظمة والتنظيم ،دار وائل للنشر ،ط ،2عمان ،األردن.3002 ، القريويت ،حممد قاسم ،السلوك التنظيمي :دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في منظماتاألعمال ،دار وائل للنشر ،ط ،5عمان ،األردن.3002 ،

 الشهايب أنعام وآخرون ،السلوك التنظيمي :مفاهيم معاصرة ،إثراء للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن،.3002
 -اخلطيب أمحد ومعايعة ،عادل سامل ،اإلدارة الحديثة :نظريات واستراتيجيات ونماذج حديثة ،عامل

الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،إربد ،األردن.3002 ،

 اخلضريي ،حمسن أمحد ،إدارة التغيير ،دار الرضا للنشر ،دمشق ،سوريا.3002 ، اخلضريي ،حمسن أمحد ،صناعة المزايا التنافسية ،جمموعة النيل العربية ،ط ،1القاهرة ،مصر.3002 ، -الغاليب ،طاهر حمسن وإدريس ،وائل حممد ،اإلدارة اإلستراتيجية :منظور منهجي متكامل ،دار وائل

للنشر ،ط ،1عمان ،األردن.3007 ،

 جرينربج جريالد وبارون روبرت ،تعريب ومراجعة رفاعي حممد رفاعي وإمساعيل علي بسيوين ،إدارةالسلوك في المنظمات ،دار املريخ للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،دون سنة النشر.
 ديري زاهد حممد ،السلوك التنظيمي ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط ،1عمان ،األردن،.3010
 -هل شارلز وجونز جارديث ،اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل ،تعريب حممد سيد عبد املتعال

وإمساعيل علي بسيوين ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،السعودية.3002 ،

 -زروايت رشيد ،تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ط ،2دار

زعياش للطباعة والنشر ،بوزريعة ،اجلزائر.3013 ،

 زروايت رشيد ،أدوات ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،املرجع السابق ،ط ،1دار املهديللطبع والنشر والتوزيع ،عني مليلة ،اجلزائر.3013 ،
 -محود ،خضري كاظم والشيخ ،روان منري ،إدارة الجودة في المنظمات المتميزة ،دار صفاء للنشر

والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن،3010 ،

 -حسن ،أمني عبد العزيز ،إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين ،دار قباء للطباعة والنشر

والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،دون سنة النشر.

 حرمي حسني ،إدارة المنظمات :منظور كلي ،دار احلامد لنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ، -حرمي حسني ،السلوك التنظيمي:سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال ،دار حامد للنشر

والتوزيع ،ط ،3عمان ،األردن.3002 ،

 كنج نيجل وأندرسون نيل ،تعريب حممود حسن حسين ،إدارة أنشطة االبتكار والتغيير :دليل انتقاديللمنظمات ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،السعودية،3002 ،
 ماهر أمحد ،إدارة التغيير ،الدار اجلامعية ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.3010 ، مصطفى ،أمحد سيد ،إدارة السلوك التنظيمي :رؤية معاصرة ،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية ،مصر.3000 ،
 مرسي نبيل وسليم أمحد ،اإلدارة اإلستراتيجية :إدارة التنافسية ،إدارة المعرفة ،إدارة المخاطر ،داراملكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر.3007 ،
 -مشهور ،ثروت عباس ،استراتيجيات التطوير اإلداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن،

.3002

 ساملان ،عماد صقر ،االتجاهات الحديثة للتسويق :محور األداء في الكيانات واالندماجاتاالقتصادية المدخل لتحقيق السوق العربية المشتركة ،دار املعارف للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.3005 ،
 -عامر ،سعيد يس ،اإلدارة وتحديات التغيير ،مركز وايد سريفيس لالستشارات والتطوير اإلداري ،القاهرة،

مصر.3001 ،

 -عبد الباقي ،صالح الدين حممد ،السلوك اإلنساني في المنظمات ،الدار اجلامعية للطبع والنشر

والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.3001 ،

 عبد الباقي ،صالح الدين حممد ،السلوك التنظيمي :مدخل تطبيقي معاصر ،الدار اجلامعية اجلديدة،اإلسكندرية ،مصر.3002 ،
 عبوي ،زيد منري ،إدارة التغيير والتطوير ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،األردن.3002 ، عبيدات ذوقان وآخرون ،البحث العلمي :مفهومة وأدواته وأساليبه ،دار الفكر ،عمان ،األدرن،.3001
 -عوض ،حممد أمحد ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.3001 ،

 عطية ،حممد كامل ،مقدمة في السلوك التنظيمي ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،دونسنة النشر.
 -عصفور ،أمل مصطفى ،قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيمي ،املنظمة العربية

للتنمية اإلدارية :حبو ودراسات ،القاهرة ،مصر.3002 ،

 -قنديل ،عالء حممد ،القيادة اإلدارية وإدارة االبتكار ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،ط ،1عمان،

األردن.3010 ،

 عبد اجمليد قدي ،أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية :الرسائل واألطروحات ،ط،1دار األحبا  ،اجلزائر.3002 ،
 خليل ،نبيل مرسي ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان،.1222

ب .المذكرات والرسائل الجامعية:
 الوليد هاليل ،األسس العامة لبناء الميزة التنافسية ودورها في خلق القيمة دراسة حالة :الشركةالجزائرية للهاتف النقال موبيليس  ،مذكرة ماجستري ،قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري ،جامعة حممد بوضياف املسيلة ،اجلزائر.3002 ،
 السبيعي ،عبيد بن عبد اهلل بن حريت ،األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء متطلباتإدارة التغيير ،رسالة دكتوراه ،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،السعودية،
.3002
نقال عن موقع .http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7282.pdf

 الرقب ،حامد حممود ،واقع إدارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية ،رسالة ماجستري ،كليةالتجارة ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطني.3002 ،
نقال عن موقع .http://library.iugaza.edu.ps/thesis/86502.pdf

 كمال قامسي ،إعادة هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :دراسة ميدانيةبالمناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج ،رسالة دكتوراه ،قسم العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية

وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،اجلزائر.3011 -3010 ،

 سامية حللول ،التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالة :مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر.3002 – 3007 ،
 مساليل حيضية ،أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية:مدخل الجودة والمعرفة ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.3005 ،
 فاطمة الزهراء بن قايد ،دور اإلدارة اإلستراتيجية للموراد البشرية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسةاالقتصادية الجزائرية دراسة حالة :مركب السيارات الصناعية برويبة  ،3013 - 3002مذكرة ماجستري
غري منشورة ،قسم علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة أحممد بوقرة بومرداس،
اجلزائر.3011 – 3010 ،
 فلة العيهار ،دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ،مذكرة ماجستري ،قسم علومالتسيري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.3005 ،
 صورية معموري ،التغيير والتطوير التنظيمي وإشكالية مقاومته في المؤسسة االقتصادية :دراسة حالةالمؤسسة الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز الشلف شمال ،مذكرة ماجستري ،قسم العلوم االقتصادية ،كلية

العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر.3002 ،

 -رمضان رمي ،إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ،رسالة دكتوراه ،قسم إدارة األعمال ،كلية العلوم

االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة دمشق ،سوريا.3005 ،

 شراب ،سائد حسن ،التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية :دراسة ميدانية في شركاتتوزيع األدوية في محافظات غزة ،مذكرة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر بغزة،
فلسطني.3011 ،
نقال عن موقع .www.alazhar.edu.ps/library/allarchive.asp

ج .المجالت:
  :طاهر حمسن الغاليب وأمحد علي"،تصميم مصفوفة لتقنيات إدارة التغيري مستندة إىل مسات التنافساملعريف" ،مجلة العلوم االقتصادية ،العدد  ،35اجمللد السابع ،تشرين الثاين  ،3002جامعة الزيتونة ،األردن،
ص .22
نقال عن موقعhttp://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50409 :

 الزعيب ،علي فالح" ،إدارة التغيري ودورها يف تعزيز التخطيط التسويقي االسرتاتيجي يف القطاع الصناعياألردين منوذج ريادي متكامل" ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد السادس ،عمان ،األردن ،ديسمرب

.3002

نقال عن موقع

.www.univ-biskra.dz

 زين الدين بروش وهدار حلسن" ،دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية:دراسة ميدانية باملؤسسة االقتصادية ألجهزة القياس واملراقبة" ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد األول،

جامعة فرحات عباس سطيف ،اجلزائر ،جوان .3007
نقال عن موقع .www.univ-biskra.dz

 سامية حللول " ،حتديد أثر ركائز امليزة التنافسية لصناعة الدواء يف اجلزائر باستخدام النموذج املاسي لـ ـ ،"Porterمجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد التاسع ،جامعة احلاج خلضر باتنة ،اجلزائر،
.3002

نقال عن موقع .http://iqtissad.blogspot.com/2012/12/2009.html
 حديدان صربينة" ،أمهية دراسة اجتاهات العاملني للتقليل من مقاومة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة كأمنوذجعن التغيري التنظيمى" ،مجلة دراسات نفسية وتربوية ،العدد السادس ،قسنطينة ،اجلزائر 2 ،جوان .3011
نقال عن موقع .www.univ-ouargla.dz

د .األبحاث والمقاالت:
 الطيب داودي ومراد حمبوب ،إدارة التغيير كمدخل الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال فيمنظمات األعمال ،مداخلة ضمن ملتقى دويل بعنوان"دور اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة:
دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اجلزائر ،يومي  12و  12ماي .3011
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab
 العتييب ،تركي بن كدمييس ،قيادة التغيير في الجامعات السعودية :أنموذج مقترح لدور رئيس القسماألكاديمي كقائد للتغيير ،دراسة مقدمة لندوة القيادة ومسؤولية اخلدمة ،جامعة الطائف ،اململكة العربية

السعودية 32 -35 ،ربيع األول 1220ه.

نقال عن موقع .http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335575806.2173pdf

 بن علي أمينة وبوزيان العجال ،الميزة التنافسية :المفهوم والمحددات ،مداخلة ضمن ملتقى بعنوان"اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية" ،جامعة الطاهر موالي
سعيدة ،اجلزائر" ،يومي  10و  11نوفمرب .3002
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab

 كوتر جون ،قيادة التغيير :خطة عمل من ثمانية خطوات ،مطبوعة خالصات كتب املدير ورجلاألعمال ،السنة الثانية ،العدد السابع والعشرون ،إصدار الشركة العربية لإلعالم العملي (شعاع) ،القاهرة،
مصر ،أبريل .1222
 -كمال رزيق وعبد السالم عقون ،مكانة التغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية ،مداخلة ضمن

ملتقى دويل بعنوان"اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية ،جامعة
سعد دحلب البليدة ،اجلزائر" ،يومي  12و  12ماي .3011
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab

 ميلود تومي ونادية خريف ،أهمية إدارة التغيير في التكيف مع تحوالت المحيط ،مداخلة مقدمةضمن ملتقى دويل بعنوان "دور اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة :دراسة وحتليل جتارب وطنية
ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اجلزائر ،يومي  12و  12ماي.3011 ،
نقال عم موقع .http://forum.univbiskra.net

 -سعيد طيب ،التغيير التنظيمي وأثره في تأهيل المؤسسات اإلنتاجية ،مداخلة ضمن ملتقى بعنوان

"متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية" ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر،
يومي  17و  12أفريل .3002
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab

 عبد السالم خملوف ومسعودة شريفي ،التغيير في منظمات األعمال :ضرورة حتمية لمواجهةالمتغيرات العالمية ،مداخلة ضمن ملتقى علمي بعنوان " اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة:

دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اجلزائر ،يومي  12و  12ماي .3011
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab

 عياض عادل ،إدارة التغيير والموارد البشرية بمؤسسات االتصاالت ،مداخلة ضمن ملتقى دويل حول"التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية"  ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،يومي  02و
 10مارس.
نقال عن املوقع.www.ituarabic.org/11thhrmeeting/course16.htm:

 عماد الدين ،مىن مؤمتن ،قيادة التغيير  Transformationnel Leadershipفي المؤسسةالتربوية ،ورقة عمل ،عمان ،األردن 5 ،ديسمرب .3002
نقال عن موقع .www.education.gov.bh/edu-library

 -فريوز زروخي وكنزة سكر ،دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ،مداخلة

ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول "رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات
احلديثة " ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،اجلزائر ،يومي  12و  12ديسمرب .3011
نقال عن موقع .http://iefpedia.com/arab

 خدجية احلاج نعاس وفضيلة معمر قوادري ،أثر إدارة التغيير على اإلستراتيجية التنافسية فيالمؤسسات الصناعية ،مداخلة ضمن ملتقى وطين بعنوان "اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة

كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية" ،جامعة الطاهر موالي سعيدة ،اجلزائر ،يومي  10و  11نوفمرب .3011
نقال عم موقع .http://labocolloque5.voila.net/150alhadjnaas.pdf

 -إدارة التغيير والموارد البشرية  ،ورقة عمل فلسطينية ،مقدمة لالجتماع احلادي عشر للشبكة العربية

إلدارة وتنمية املوارد البشرية ،اخلرطوم ،السودان ،يومي  12و  12ديسمرب .3002
نقال عن موقع .www.ituarabic.org/hresources/doc6.doc

 .2الكتب باللغات األجنبية
- Bennis.W, The eand of leadership in impossible without full inclusion,
initiative and cooperation of followers, Organizational Dynamics, 1999.
- Céline Bareil, La résistance au change – synthèses et critique des écrits,
Centre d’études en transformations des organisations, HEC Montréal, Cahier
n 04-10- Aout 2004.
- Cook, T, new labour, new internal market? Management accounting? 76(3),
march, 1998.

- Gérard Monpin, Conduire le changement- Du Diagnostic a l’action du
pourquoi au comment, 2008.
-.Jean Brilman, Les meilleurs pratiques du management au cœur de la
performance, édition d’organisation, 3eme tirage, 2000.
- Robert Heller, Gérer le changement, Mango pratique, Italie, 1999.
- M. Porter, L’avantage concurrentiels des nations, trad. par: Pierre Mireille;
Catherine, Paris : inter- éditions, 1993.
- M. Porter, L’avantage concurrenciel: Comment devancer ses concurrents et
maintenir son avancé édition, Dunod, 1998.

 المواقع اإللكترونية.2
 مقاومته، قادته، أسبابه، التغيير مفهومه، حكيم عبد احلميد بن عبد اجمليد.http://uqu.edu.sa/page/ar/9668 نقال عن موقع

 دور مراكز التدريب في مرحلة التغيير، مصطفى حافظ.www.ituarabic.org/11thhrmeeting/doc24.ppt نقال عن موقع
. www.algerietélécom.dz. املوقع اإللكرتوين للمؤسسة-

المـ ـ ـالح ـ ـق

الملحق رقم ( :)1نموذج استمارة االستبيان بشكله النهائي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
السادة والسيدات موظفي مؤسسة اتصاالت الجزائر.
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته ،وبعد:
هتدف هذه االستمارة إىل القيام بدراسة بعنوان :دور إدارة التغيري يف حتسني امليزة التنافسية يف
مؤسسة اتصاالت اجلزائر ،وذلك استكماال ملتطلبات مذكرة املاجستري .املعلومات اليت متنحوهنا لنا
تساعدنا يف حتليل واقع إدارة التغيري يف ظل املنافسة اليت متيِّز قطاع االتصاالت يف اجلزائر.
لذا نرجوا منكم التفضل باإلجابة على أسئلة االستمارة بكل دقة وموضوعية فتعاونكم هو دعم
للبحث العلمي وملؤسستكم وللتنمية يف اجلزائر ،علما أن املعلومات اليت ستمدوننا هبا سيتم التعامل
معها بكل سرية ،وستستخدم فقط ألغراض علمية حبتة.

نشكر لكم حسن تعاونكم.
الطالبة :بلحسين دلندة

المشرف أ.د :عثمان حسن عثمان
السنة الجامعية1121 – 1122 :

المحور األول :البيانات العامة (الشخصية والوظيفية)
 الجنس:أنثى

ذكر

 السن:أقل من  01سنة

من  01سنة إىل  01سنة

من  02إىل  01سنة

أكثر من  01سنة

 المستوى التعليمي:أقل من ثانوي
جامعي

ثانوي
شهادة أخرى

 الخبرة المهنية:أقل من  0سنوات
من  22إىل  20سنة

 -اسم الوظيفة أو منصب العمل.................:

من  0إىل  21سنوات
أكثر من  20سنة

حدد .....

المحور الثاني :مدى اهتمام الموظفين بتحسين الميزة التنافسية للمديرية.
الرقم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

1

تسعي املؤسسة لدخول أسواق جديدة من خالل تقدمي منتجات
وخدمات جديدة.

2

تقوم املؤسسة بتغيري أساليب اإلعالن والرتويج ملنتجاهتا باستمرار.

3

تسعى املؤسسة اىل زيادة حصتها السوقية من خالل منتجات ذات
جودة عالية.

4

تقوم املؤسسة بزيادة حصتها السوقية من خالل تقدمي منتجات
وخدمات بأسعار تنافسية.

5

تدعم املؤسسة البحوث التسويقية وتشجعها.

6

حترص املؤسسة على االستجابة السريعة لطلبات الزبائن.

7

حترص املؤسسة على تقدمي خدمات بشكل سريع إلرضاء الزبائن.

8

تسعى املؤسسة اىل استقطاب االفراد ذوي املؤهالت الفنية والعلمية
العالية.

9

تعمل املؤسسة على تقدمي خدمات كمالية جمانية اضافية لزبائنها.

11

تتبىن املؤسسة األفكار االبداعية وتشجعها وتساعد على نشرها.

11

تعمل املؤسسة باستمرار إىل حتسني أساليب تقدمي اخلدمة املقدمة
للزبائن

12

تعتمد املؤسسة يف حتديد جودة منتجاهتا وخدماهتا مبا يتوافق مع
رغبات الزبائن.

المعيـ ـ ـ ـار
دائما

عادة

أحيانا

نادرا

أبدا

المحور الثالث :مدى إدراك الموظفين ألهمية متطلبات ومبادئ إدارة التغيير.
المعي ـ ـ ـ ـار

21

رفع قدرة العاملني على ممارسة الرقابة والتوجيه الذايت حىت تُنفذ عملية
التغيري بنجاح .التحسني

هامة جدا

19

توفري مناخ تنظيمي ِّ
ميكن املوظفني من تنفيذ عمليات التغيري بشكل
مجاعي.

هامة

18

توسيع فرص مشاركة املوظفني يف وضع خطط التغيري.

حد ما

17

التعرف على األسباب اليت جتعل املوظفني يدعمون التغيري أو
يقاومونه.

هامة إلى

16

دعم املوظفني الذين سيتأثرون بالتغيري.

غير هامة

15

حتديد دور كل موظف يف عملية التغيري حىت تكون مستقرة ومستمرة.

اإلطالق

14

توفري اإلمكانيات اليت تتطلبها عملية التغيري.

على

13

التحديد الدقيق لألهداف والنتائج املطلوب حتقيقها من عملية
التغيري.توفري اإلمكانيات اليت تتطلبها عملية التغيري.

غير هامة

الرقم

العبـ ـ ـ ـ ـارات

المحور الرابع :كيفية إحداث عمليات تغيير في مجال :التكنولوجيا ،األفراد والهيكل التنطيمي
في المديرية من وجهة نظر موظفيها.
 التغيير في مجال التكنولوجيا.المعيـ ـ ـ ـار
الرقم

العبـ ـ ـ ـارات

22

حتسني استخدام احلواسيب ،شبكات وقواعد البيانات لتسهيل أداء
العمليات.

موافق
تماما

موافق

ال أدري

غير

موافق

غير موافق
تماما

23

ختصيص إدارة خاصة للمعلومات حتت إشراف مستقل.
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تنمية شبكة االتصاالت الداخلية ،وإمكانيات استخدامها يف
االتصال باملرؤوسني وتوجيه جهودهم.

27
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 التغيير في مجال األفراد:المعي ـ ـ ـار
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إخراج ما لديهم من إمكانيات.

34

توفري املوارد واإلمكانيات الالزمة اليت تتطلبها الوظيفة.

35

ابتكار معايري جديدة لتقييم لألداء.

36

إتاحة فرصة تطوير املسارات الوظيفية جلميع العاملني.

37

منح العاملني فرص املشاركة يف عمليات التخطيط واختاذ القرارات
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ال أدري

غير
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موافق

ال أدري
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موافق

غير موافق
تماما

المحور الخامس :تأثير تطبيق عمليات إدارة التغيير على الميزة التنافسية للمديرية.
المعي ـ ـ ـ ـار
الرقم

العب ـ ـ ـارات

موافق

تماما
47

زادت قدرة املؤسسة على حتليل البيئة التنافسية اليت تعمل ضمنها.

48

أصبح للمؤسسة اسرتاتيجية مستقبلية واضحة ومشرتكة يف كل
أقسامها.
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حققت املؤسسة معدالت منو عالية يف كمية املبيعات.
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أصبح هناك زيادة وتنوع يف اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها
املؤسسة وذلك حسب رغبات الزبائن وتوقعاهتم
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أصبحت هناك سرعة يف االستجابة لطلبات الزبائن.

52

أصبحت املؤسسة قادرة على تقدمي خدمات أكثر متيزا وتنافسية.
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أصبحت املؤسسة مواكبة للتطورات التكنولوجية يف جتهيزات العمل.

54
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املؤسسة.
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زادت قدرة املوظفني على ممارسة الرقابة والتوجيه الذايت.
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عززت املؤسسة مركزها التنافسي.

موافق

ال أدري

غير

موافق

غير موافق
تماما
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:ملخص

 على اعتبار أن التغيري وإدارته من أهم أدوات التعامل مع املستجدات والتطورات،هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور إدارة التغيري يف حتسني امليزة التنافسية
.اليت تعرفها البيئة الداخلية واخلارجية ملؤسسات االتصاالت بالنظر إىل اشتداد حدة املنافسة يف هذا القطاع
، لنتطرف يف الفصل الثالث للدراسة امليدانية.لتحقيق هذا اهلدف استعرضنا يف هذا البحث األطر النظرية للميزة التنافسية وإدارة التغيري من خالل فصلني نظريني
 إضافة إىل تقدمي للمؤسسة حمل الدراسة واملتمثلة يف املديرية العملية التصاالت،اليت احتوت نبذة عن مؤسسة االتصاالت اجلزائرية والتغي ريات احلاصلة على مستواها
. مفردة حاولنا يف ضوء إجاباهتم اإلجابة على إشكالية الدراسة09  واليت اخرتنا منها عينة مكونة من.اجلزائر باملسيلة
 وجمموعة من األدوات.SPSS  متَّ حتليل بياناهتا باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية،حيث اعتمدنا يف ذلك على تصميم استمارة استبيان
 وقد توصلت الدراسة لتحقيق جزء مهم من الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية؛ حيث تبني أن هناك اهتمام كبري.اخل... االحنراف املعياري، املتوسطات:اإلحصائية مثل
 من خالل إدارك املسؤولني بأمهية مبادئ ومتطلبات اإلدارة الناجحة للتغيري اليت تشتمل عمليات وجماالت التغيري اخلاصة هبا،من قبل املؤسسة بتحسني ميزهتا التنافسية
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Abstract:
This study aimed to reveal the role of change management in improving competitive advantage, given that
change and its management are the most important tools used in dealing with updates and developments happening in
the internal and external environment of the telecommunications organizations with regards to the intensification of
competition in this sector.
In order to achieve this goal, the first two chapters were devoted to the review the theoretical framework for
competitive advantage and change management, whereas, the third chapter dealt with empirical study which had a
profile of the Algerian Communications Foundation and changes taking place at its level, in addition to, the presentation
of the institution in question namely, the operational direction of Algeria Telecom unit of M’sila, from which a sample
of 90 element had been chosen.
The study was based on a questionnaire design, and then its data were analyzed using the SPSS software and a
set of statistical tools such as averages, standard deviation…etc. The study has come to the achievement of an important
part of the main hypothesis and assumptions. The study showed a great interest of the company to improve its
competitive advantage, through the awareness of managers of the importance of the principles and requirements for the
successful management change, which includes processes and areas, change and its positive impact on competitive
advantage. Moreover, the study showed that there is a quest to embrace change management leading to the competitive
advantage development of the unit and strengthen its competitive position, despite the limited efforts with regard to
centralization and the lack of innovation opportunities in the company.
Keywords: Change Management – Competitive Advantage – Telecom Company.
Résumé:
Cette étude visait à révéler le rôle de la gestion du changement dans l'amélioration de l'avantage concurrentiel, étant
donné que le changement et sa gestion sont des outils les plus importants utilisés dans le traitement des mises à jour et
des évolutions qui se produisent dans l'environnement interne et externe des organismes de télécommunications en ce
qui concerne l'intensification de la concurrence dans ce secteur.
Pour atteindre cet objectif, les deux premiers chapitres ont été consacrées à l'examen du cadre théorique de
l'avantage concurrentiel et la gestion du changement, tandis que le troisième chapitre traite de l'étude empirique qui
avait un profil de la Fondation et les changements Communications algérienne aura lieu à sa niveau, en plus de la
présentation de l'institution en question à savoir, la direction opérationnelle de l'unité Télécom Algérie de M'sila, à
partir de laquelle un échantillon de 90 éléments a été choisi.
L'étude a été basée sur une conception du questionnaire, puis les données ont été analysées en utilisant le logiciel SPSS
et un ensemble d'outils statistiques comme les moyennes, écart type ... etc L'étude en est venu à la réalisation d'une
partie importante de l'hypothèse principale et hypothèses. L'étude a montré un grand intérêt de la société pour améliorer
son avantage concurrentiel, grâce à la sensibilisation des gestionnaires de l'importance des principes et des exigences
pour le changement de gestion efficace, qui comprend des processus et des zones, le changement et son impact positif
sur l'avantage concurrentiel. En outre, l'étude a montré qu'il existe une quête pour embrasser la gestion du changement
conduisant à l'élaboration de l'avantage concurrentiel de l'unité et de renforcer sa position concurrentielle, en dépit des
efforts limités en ce qui concerne la centralisation et le manque de possibilités d'innovation dans l'entreprise.
Mots-clés: gestion du changement - Competitive Advantage - Telecom Company.

